Årsmøteprotokoll for NBK, avholdt på Best Western Stav hotel, Stjørdal ,
lørdag 13.02.2010, kl 17.00
Sak 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og
tellekorps.
Møteleder: Rolf Arne Tønseth
Skrive under protokoll: Marit Krohg og Gunnar Handberg
Tellekorps: Arne Klingsheim og Tor Einar Jørgensen
Referent: Rune Østraat
Sak 2.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Ingen merknader.
Sak 3.
Årsberetning fra styret og avlsrådet.
Møteleder gikk gjennom åreberetningen fra styret punkt for punkt.
Merknader:
1. Under ”representasjoner” s. 8, skal det stå et tillegg:
Tove Naper sitter som medlem i utstillingsutvlget til FKF.
2. Under Bladet Fuglehunden” s. 10, er det en retting.
Marit Krogh skal rettes –Marit Krohg.
Årsmøtet tar opp årsberetning fra styret med 2 stk. merknader.
- enstemmig vedtatt
Møteleder gikk gjennom åreberetningen fra avlsrådet punkt for punkt.
Merknader:
1. Under Kontakt og møteverksend s. 30, andre avsnitt, er det en retting.
Fuglehunden Klubbenes Forbund (FKF), skal rettes tilFuglehundklubbenes Forbund.
2. Under Avlstal, s. 31er det en presisering fra avlsrådet
Det er Dogwebb og NKK som er grunn til at indeksberegningene tok så lang tid i 2009.
3. Under Årets unghund, s. 34 er det en retting.
Martin Haugstad, skal rettes til Martin Haugestad.
4. Under NM lag, s. 35 er det en retting.
Her skal Tove Løvås føres opp som medeier av Velvet Dei Fiorindo
5. Under Importer, s. 37 er det utelatt en hund.
Namn: E’Tess Des Truffes Passionnees, Reg. nrLOF 257122, Land: F, Eigar: Lars Hofstad,
Foreldre: Sacha de st. Lubin og E’Tess Des Truffes Passionnees.
6. Under kull født i 2009, s. 38 er det i siste rad oppsummert feil på antall kull.
32 kull skal endres til 33 kull.
Årsmøtet tar opp årsberetning fra avlsrådet med 6 stk. merknader.
- enstemmig vedtatt.

Sak 4.
Regnskap for 2009.
Kasserer Hege Meldal gikk gjennom regnskapet for 2009.
Revisorer har vært Ivar Sørlie og Asbjørn Johnsen. Revisors beretning anbefaler at regnskapet
godkjennes med følgende merknad:

Underregnskap for enkelte arrangement er mangelfulle og må forbedres. Dette gjelder både
med hensyn til regnskapsoversikt og bilag for inntekter og utgifter. Styret anbefales å
innskjerpe dette overfor de ansvarlige for arrangement i klubbens regi.
Merknader:
1. I revisors melding etterlyses det link som viser at det er det aktuelle regnskapet for NBK
for 2009 som er revidert.
Årsmøtet tok opp regnskapet for 2009 til godkjenning med 1 stk merknad.
- enstemmig vedtatt.

Sak 5.
Budsjett 2010.
Kasserer Hege Meldal gikk gjennom budsjett for 2010.
Merknader:
1. Under kommentar til budsjett, s. 17 er det en retting.
Konto 6800 skal endres til konto 5000.
Årsmøtet tok opp budsjett for 2010 til godkjenning med 1. stk merknad.
- enstemmig vedtatt.

Sak 6. Kontingent for 2011.
Styrets forslag: Kontingent for 2011 holdes uendret: kr 400,- for hovedmedlemmer,
kr 470,- for familiemedlemskap, kr 290,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr
200,- for kollektivt innmeldte.
Årsmøtet tok opp styrets forslag til kontingent for 2011 til avstemming slik det lå føre.
- enstemmig vedtatt.

Sak 7. Saker fremmet av styret:
a) Strategiplan 2010 – 2014, sak fremmet av styret.
Møteleder gikk gjennom styrets forslag til ny strategiplan punkt for punkt.
Merknader:
1. Under Oppsummering av nåverende status for NBK`s strategiplan: s. 18 er det endring av
nummerering i oppsummeringen.
Nummerering 5 til 9 skal enders til 1 til 5.
2. Under Nettsider, s. 19, er det 2 stk slettinger.
I setning 1 og 2 skal ”til enhver tid” slettes i begge setninger.
Årsmøtet tok opp strategiplan for 2010 – 2014 til avsteming med 2 stk. merknader.
- enstemmig vedtatt.

Sak 8.
Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet.
- ingen innkomne saker.

Sak 9.
Styrets orientering til årsmøtet – distriktskontakter, side 6
- Det er kommet to endringer til styrets orientering til distriktskontakter.
DK I Finnmark øst er Bjørn Løkås og Beate Tråslett
DK i Nordland nord er Lena Marie Borlaug

Sak 10.
Valg
Merknad.
1. Valgkomiteen trekker sitt framlegg til ny valgnemnd. Styret sitt forslag til ny valgnemnd
er:
Gunnar Handberg,
Madel Haugen
Magne Koløy
Rolf Arne Tønseth
Årsmøtet tok opp valgkomiteens inntilling til valg på årsmøtet i februar 2010, og med styret
nye forslag til valgkomité.
Styret:
Kjell Engen
Rune Østraat
Kenneth Sveen
Arne Abel Lunde
Tor Eivind Båtnes
Ole John Sæter
Svein Hjelle

Vara.:
Geir Birger Landmark
Martin Haugestad

leder
sekretær
kasserer

Gjenvalg for ett år
Ny for 2 år
Ny for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Gjenstår for 1 år
Gjenstår for 1 år

Ny for ett år.
Ny for ett år

Revisorer:
Ivar Sørlie
Asbjørn Johnsen

Gjenvalg for ett år
Gjenvalg for ett år

Valgkomite:
Gunnar Handberg
Magne Koløy
Madel Haugen
Rolf Arne Tønseth

Gjenvalg for ett år
Gjenvalg for ett år
Ny for ett år
Ny for et år

- enstemmig vedtatt.
Årsmøtet slutt kl. 18.15.
…………………………
Gunnar Handberg

……………………………
Marit Krohg

