REFERAT FRÅ GENERÅLFOR§AMLINGEhI I NORDT§FJTLD§KE FUGLHUNDKLUB
Tlft§DAG X3.02.18 l(t. 18.30 i §paneBankl-hyfia i Granåsen
Sak 1. Valg av dirigent:
Jan Terje Bårseth ble enstemmig valgt,
Sak

7" Valg av referert, ts underskrivere og tellekarps:

Odd lvar BjØrnli ble vaigt til referent. Birger Stene og Torbjørn Austvik ble valgt til å underskrive
møteprotokollen. Tellekarps velges dersom det blir behov for det.
§ak 3.Godkj€nnins av innkalling:

lnnkallingen ble enstemrnig godkient.
§ak 4. Gadkjenning au saksliste;
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
§ak 5. §§rets beretning 20X.7

Morten Risstad leste årsberetningen. Det ble gitt anledning til kommentarer"
Punktene L - 6, godkjent uten komrnentarer
Punkt 7: Under punkt vii) ble det vedtatt å legge

til at eier Birgit Westgård ias inn i beretningen.

Punktene 8, 9, l-0 og 1L: [nstemmig godkjent
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent rned tillegg av kommentaren under punkt 7.
Det ble gitt applaus for godt utført arbeid i

l}fi

Sak 6. Regnsk*p pr. 3!.12.L7 med revisjonsheretning og Sudsiett 3018

Kasserer Arne Aalberg orienterte om regnskapet på telefon fra Svalbard.
Regnskapet ble enstemmig godkjent

Morten Risstad orienterte om budsjettet for 2018.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Sak 7. Fastsettelse av kontingent.

Styrets forslag om uendret kontingent ble enstemmlg godkjent.
Sak 8. {sak

I

i innkallingen} trnnkomne forslag:

lngen forslag.
§ak

I

{sak 10 i innkallingen}. Valg i overenstemmelse rned §§ 5 sg §

Følgende personer ble enstemmig valgt:
Kåre f{orum

Leder for 2 år

Arne Åaberg

Gjenvalg som kasserer i 1 år

tfr'

Eiisabeth Gisvold

Gjenvalg som sekretær i L år

HeidiMelØ

Gjenvalg som leder for jaktprøveutvalgei i 2 år

Hege Mandal

Gjenvalg som medlem av.faktprøveutvalget i 1 år

Nina Kristin Lund

Leder for utstillingsutvalget i 1 år

Linda Karlsen

Medlem av utstillingsutvalget i 2 år

Marthe Austvik

Medlem av utstillingsutvalget i 2 år

Kersti Pedersen

Sjenvalg som medlem av utstillingsutvalget i L år

Hilde Ross

Medlem av utstillingsutvalget i 2 år

Kai lvar Sterten

Gjenvalg i aktivitetsutvalget far 2 år

Maiken Dahl

Medlern av aktivitetsutvalget for 2 år

Bernt Srovold

Medlem av aktivitetsutvalget for 2 år

Stian Thorvaldsen

Medlem av aktivitetsutvalget for 2 år

Øystein Holten

Medlem av aktivitetsutvalget for 2 år

Kersti Pedersen

Gjenvalg som medlem av gullmerkekomiteen for 1 år

Tarbjørn Åustvik

Gjenvalg som medlem av gullmerkekomiteen for L år

Rune

fyvold

Gjenvalg som medlem av gullmerkekorniteen for 1 år

Dag Kleven

Revisor for 2 år

Morten Risstad

vararevisor i 1 år

Nina N

Kjeldsberg Gjenvalg

ivalgkomiteen for 1år

Stig Pedersen

Gjenvalg i valgkomiteen for 1 år

Marthe Austvik

Gjenvalg ivalgkomiteen for 1 år

Linn Knutzon

Gjenvalg som varamedlem ivalgkomiteen for i. år

Det formelle årsmøtet ble deretter avsluttet og Jan Terje Bårseth ble takket for god ledelse av møtet.

Morten Risstad overlevert* sølvhunden til ny leder Kåre Norum som han skal ha mens han er leder av
klubben. Morten ønsket Kåre lykke til med jobben. Kåre takket for tilliten og orienterte om sine
tanker for driften fremover.
Sjørn Sand takket de medlernmene som slutter i vervene og overleverte en gave som takk for godt

utfØrt jobb.

Trondheinr 13.februar 2018

