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NEWFOUNDLANDSHUNDKLUBB 
 
 

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 14.april 2018 kl. 10.00  
 

28 Stemmeberettigede møtte i Marikollhallen.  

 

 

Sak nr 1 Godkjennelse av innkalling  

Innkallingen ble godkjent 

 

Sak nr 2 Godkjennelse av dagsorden  

Dagsorden ble godkjent 

 

Sak nr 3 Valg av møteleder 

Følgende ble valgt: Astrid Indrebø 

 

Sak nr 4 Valg av referent, 2 medlemmer for signering av protokoll og 

3 medlemmer til tellekorps.   

Følgende ble valgt:  

Referent; Monika Skarphagen 

Medlemmer for signering av protokoll; Anica Johannessen og Bjørn Olsen 

Tellekorps; Marita Ovesen, Silje Soot og Frode Johannessen 

 

Sak nr 5 Styrets årsberetning for 2017 

Årsberetningen ble lest av leder Espen Aasland.  

Kommentarer til beretningen 

 Feil i mestvinnende rekkefølge for Lydighet. Mestvinnende er 

Hjerteknusern Qan Skje Aqua og Vigdis Støylen Andersen,  

nr.2 N SE UCH VpCH NVV-17 Beachbreezer og Hanne Aamodt,  

nr.3 Hjerteknusern Ona O-Neida og Margrethe Akselvoll 

 Beretning fra BRV – Totalt 13 tok SoR av disse 8 newfoundlandshund 

 Det ble gjennomført et Rallylydighets stevne med dommer  

Solveig Zetterstrøm 

 Årsmøtet ønsker mer informasjon om innhold i styremøtereferatene 

 

Årsberetningen ble godkjent med disse kommentarene 

 

Sak nr 6 Regnskap for 2017 med revisors rapport 

Driftsregnskapet ble sendt ut med innkallingen.  

Balanse og justert driftsregnskap ble delt ut på møtet og gjennomgått.  

Møteleder leste opp revisors beretning – ikke utlevert i møte 

 Revisor anbefaler regnskapet godkjent.  

 

Det ble stilt spørsmål til størrelsen på medlemskontingenten bokført 2017  

i forhold til hva som ble bokført i 2016, da det ikke stemmer med antall 

medlemmer. Tallet i 2017 fremstår som korrekt i forhold til antall 

medlemmer. 

 

Regnskapet godkjennes med kommentarer 

 

Sak nr 7 Kontingentfastsettelse for 2018 

Styret foreslår å holde kontingenten uforandret kr. 310,-. 

 

Årsmøte vedtar styrets forslag 

 



 

 

Sak nr 8 Budsjett for 2018 (orienteringssak) 

Budsjettet ble gjennomgått i plenum.  

 

Årsmøte tar budsjettet til etterretning. 

  

Sak nr 9.1 Sak innsendt fra Martin Ovesen 

M.Ovesen ønsker at årsmøtet skal åpne for måling av hunder i regi av Norsk 

Newfoundlandshundklubb.  

 

M.Ovesen påpeker at deler av sakens innhold ikke er medtatt i innkalling, da 

det lå en e-post tråd som styret ikke har kopiert inn. E-postene ble 

gjennomgått muntlig på årsmøtet. 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Saken er ikke en årsmøtesak, men taes opp i fremtidig dommerkonferanse 

og oppdrettermøtet. 

 

Årsmøtets vedtak – 25 stemmer for og 3 stemmer mot.  

  

Sak nr 9.2 Sak innsendt fra Ole Nygård 

O.Nygård har sendt inn kommentarer ad vår rase og deltagelse på eksteriør 

utstillinger i fremtiden.  

 

Styrets forslag til vedtak:  

Det foreligger ingen sak å stemme over i saken innsendt fra medlemmet. 

Saken avvises. Styret vurderer deltagelse på utstillinger som styret 

arbeidsoppgave. 

 

Årsmøte tar saken til orientering. 

  

Sak nr 9.3 Sak innsendt fra Mai Risløkken 

M.Risløkken ønsker at det skal pålegges styre å arrangere spesialer i 5 ulike 

landsdeler, samt åpne for deltagelse på alle utstillinger som ikke kommer i 

konflikt med egne spesialer 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Saken faller inn under styrets arbeidsoppgaver. Det er for øvrig åpnet opp 

for deltagelse på alle utstillinger unntatt helger med våre spesialer 

 

Vedtak: 

Årsmøtet oppfordrer styret til å takke ja for deltagelse på alle utstillinger i 

landet og arrangere spesialer i alle landsdeler. Utstillinger i nærområdet 

(50mil) for spesialer, avvises hvis de faller på samme helg som spesialen. 

Årsmøtet oppfordrer medlemmer til å delta aktivt på spesialer som deltager 

og arrangør.   

 

Årsmøtets vedtak – 26 stemmer for og 2 stemmer mot. 

  

Sak nr 9.4 Ny lovmal fra NKK  

Styret har lagt frem NKK sin nye lovmal for avstemming. NNK må følge 

lovmalen og kan således ikke vedta noe annet.  

 

NNK må oppdatere egne lover slik at de sammenfaller med lovnormalen, og 

nye lover må vedtas på neste årsmøte.  

 

Årsmøte tar saken til orientering.  

 

 

 



 

 

Sak nr 9.5 Endring §3-2 

Styret ønsker en endring av teksten i §3-2.  

Dette forslag til endring vil bli i varetatt i ny lovmal fra NKK.  

Styret trekker sitt forslag. 

 

Årsmøte tar saken til etteretning.  

 

Sak nr 9.6 Nedleggelse av klubben 

Styret har med bakgrunn i negativ utvikling for positivt frivillig arbeid i 

organisasjonen, foreslått å legge ned NNK. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Norsk Newfoundlandshundklubb legges ned, med bakgrunn i manglende 

driftsgrunnlag 

   

Årsmøtets vedtak – 1 stemme for og 27 stemmer mot 

 

Sak nr 10 Valg  

Ingen forhåndsstemmer var mottatt.  

Totalt 28 stemmeberettigede som møtte  

 

Kandidatene presenterte seg før valget.  

 

Følgende ble valgt:  

Leder – 1 år – ingen kandidat 

Nestleder – 2 år – ingen kandidat 

Styremedlem – 2 år – Grete Karin Bru – 22 stemmer  

Varamedlem – 2 år – Knut Olav Øverby – 22 stemmer  

Varamedlem – 2 år – Nina Sagen – 23 stemmer  

Vara Revisor – 2 år – Inger-Anne Tangberg – 23 stemmer  

Valgkomite medlem – 2 år – ingen kandidat 

Vara VK medlem – 2 år – Tone Granøien – 26 stemmer  

 

Sammensetning for 2018 blir: 

Leder – ingen kandidat 

Nestleder – ingen kandidat 

Styremedlem – Trond Berge 

Styremedlem – Lars Højdam 

Styremedlem – Grete Karin Bru 

Varamedlem – Nina Sagen 

Varamedlem – Knut Olav Øverby 

 

Revisor – Knut Gjersem 

Vararevisor – Inger-Anne Tangberg  

 

Valgkomite medlem – Hanne Aamodt  

Valgkomite medlem – Sigleif Thingstad  

Valgkomite medlem – ingen kandidat 

Vara VK medlem – Anne K. Langøren  

Vara VK medlem – Tone Granøien 

 

 

 

                                   Monika Skarphagen /s/ 

                                   Referent 

 

 

Anica Johannessen /s/       Bjørn Olsen /s/ 

Signering protokoll       Signering protokoll 


