
 

NBHK Årsmøte 2012  Side 1 / 3 

PROTOKOLL 

Årsmøte i NBHK 

Dato: 27. mai 2012 

Sted: Morokulien 

Referent: Hege Sky Mokkelbost 

Behandlede saker 

1 Godkjenning av innkalling  

En større diskusjon innledet av Ulf Meyer angående påstått lovbrudd av 
innkallelsen oppstod, da ordlyden “senest 5 uker” i vedtektene har blitt 
misforstått. Meyer trakk til slutt tilbake klagen og forlot årsmøtet. 

Det var tilstede 23 stemmeberettigete medlemmer og 2 ikke 
stemmeberettigete medlemmer. 

2 Valg av møteleder, referent, tellekorps, medlemmer til å underskrive 
protokollen 

Møteleder: Anne Kathrine Berner 

Referent: Hege Sky Mokkelbost 

Tellekorps: Lene Heggli, Kim Bellamy 

Skrive under protokoll: Bente Bjørneset, Sylvi Reinholdtsen 

3 Årsberetning 

Årsberetningen ble opplest av Anne Kathrine Berner. Neste rasespesialen 
blir i Drammen 1. juni i forbindelse med NKK Drammen.  

Finn.no: Annonseringen ble diskutert, da enkelte synes klubben betalte 
mye for dette. Da dette allikevel får vist klubben og oppdrettere fra en 
seriøs side ønsker klubben å fortsette med dette. Det er viktig å være 
synlig.  

4 Regnskap 

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med kommentar om at 
investeringer ved utstillinger bør komme under posten “eiendeler” i 
regnskapet.  

5 Kontingent 

Kontingenten forblir uendret. 
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6 Budsjett 

Budsjettet ble godkjent med kommentar om at kontonumrene bør 
fjernes fra oversikten, for å ikke forveksles med beløpene. 

7 Aktivitetsplan 

Det ble lest opp informasjon om rasespesialen i 2012, aktivitet i 
distriktene, DOGS4ALL og utstillingskomitéen. Aktivitetsplanen ble 
godkjent.  

8a Vedtektsendring pålagt av NKK 

Ny lovmal fra NKK har blitt tilpasset klubbens lover. Medlemmene fikk 10 
minutter til å se gjennom disse. Vedtektene ble endret med § 3-3 
Innkalling (ny tekst): 

“Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 11 ukers 
varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers 
frist (…) 
Med innkallelsen skal følge: 

- Dagsorden 
- Årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Budsjett for neste år 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater kan 

sendes inn/være poststemplet frem til 8 uker før møtedato.  
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker 

behandlet. Forslag fra medlemmene kan sendes inn/være 
poststemplet frem til 8 uker før møtedato.” 

 
Forslag om direkte valg på nestleder. JA 18 stk., NEI 1 stk. Direkte valg på 
nestleder ble vedtatt og innføres fra 2013.  

Endring blir det da i § 3-4 punkt h:  

- “Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- 3 styremedlemmer for 2 år 

(…) Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år. “ 

Enstemmig vedtatt. 

8b Vedtektsendring foreslått av Hege Sky Mokkelbost 

Mokkelbost trakk sitt forslag som følge av vedtektsendringene i punkt 
8a. 
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9 Valg 

Verv Varighet Navn JA NEI BLANK 

Leder 2 år Anne Kathrine Berner 19 8 1 
Styremedlem 2 år Magne Gryttingslien 27  1 
Styremedlem 2 år Elin Isaksen 18 3 7 
      
Varamedlem 1 år Kine Rustand 26  2 
Varamedlem 1 år Heidi Moe 24  4 
      
Revisor 1 år Birgit Borgen 24  4 
Vararevisor 1 år Trine Lande-Hamre 24  4 
      
Valgkomité 1 år Trine Lande Hamre 23 2 3 
Valgkomité 1 år Eliv Glette 23  5 
Valgkomité 1 år Brith-Marit Johanson 24  5 
Vara valgk. 1 år Lene Heggli 25  3 

 

  

 Overrekkelse av diplomer til mestvinnende 

Diplom for mestvinnende bichon havanais 2011 ble overrakt Helle M. Stenehjem. 
Diplom for mestvinnende bichon havanais i motsatt kjønn 2011 ble overrakt Hege Sky 
Mokkelbost.  
Diplom for mestvinnende bichon havanais valp 2011 ble overrakt Bente Bjørneset.  
Diplom for mestvinnende bichon havanais veteran 2011 ble overrakt Heidi Hoberg. 

 Diverse 

Blomster og takk ble presentert til avtroppende redaktør Siren Næs.  
Avtroppende styremedlem Lillian Mogen fikk blomst og takk for sitt bidrag til klubben. 
Kine Rustand mottok blomst for fabelaktig innsats i styret. 

 

Morokulien, 27. mai 2012 

 

 

 

 

Sylvi Reinholdtsen 
 
 
 

 Bente Bjørneset 
(medlemmet forlot møtet før det var hevet, 
og vil derfor ikke signere protokollen) 

 


