Årsmøte 2014
Referat Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2014
Dato: 16.03.2014
Referent: Erik Jonkman
Tilstede: 17 medlemmer
Sted: Døli skole Jessheim
1. Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne
protokollen:
Møteleder: Anniken Bille
Referent Erik Jonkman
Til å undertegne protokollen: Anne Hovland og Heidi Gjerstad
3. Årsberetninger for 2013
Årsberetningene ble lest opp og godkjent med følgene kommentarer:
• Styrets årsberetning ble godkjent men med kommentar om at Jonkman
staves med en 'n' og at Vigdis Ege var leder i Aktivitetskomiteen
istedenfor Antoinette Jonkman.
• Avlsrådets årsberetning ble godkjent, men med kommentar at 'I 2012 er det
registrert 3 kull godkjent av Avlsrådet i Norge.' Må være 'I 2013 er det
registrert 3 kull godkjent av Avlsrådet i Norge.'
• Aktivitetekomiteens årsberetning ble godkjent, men med kommentar at
Vigdis Ege var leder i Aktivittetskomiteen i stedet for Antoinette
Jonkman, og Randi Standal var ikke medlem av komiteen.
• Valpeformidlers årsberetning ble godkjent.
Utstillingskomiteens årsberetning ble godkjent
4. Regnskap og revisjonsberetning for 2013
Regnskapet for 2013 ble gjennomgått og godkjent i samsvar med revisors
anbefaling.
5. Budsjett for regnskapsåret 2014
Budsjett for 2014 ble gjennomgått og godkjent
Spørsmål om bedsjett til opplæring: Den er til avlsrådet eller styret, f.eks. NKK
adferdseminar.

6. Fastsettelse av kontingent for 2015
Styrets forslag om å holde medlemskontingenten for 2015 uendret ble
enstemmig godkjent.

7. Endring av avlsreglene:
Det ble stemt over og vedtatt en rekke endringer i Avlsreglene. (De nye
Avlsreglene finner du på s ... i dette nr av Schapendoesposten og på vår
hjemmeside)

8. Valg:
Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.
1 medlem har brukt muligheten til forhåndsvalg.
Nytt styre i Norsk Schapendoesklubb er :
Leder: Anniken Bille (valgt for 2 år)
Nestleder: Nina nikolaisen (valgt for 1 år)
Styremedlem: Astrid Buer (valgt for 2 år)
Styremedlem: Tuva Onarheim (valgt for 2 år)
Styremedlem: Lena Helgesen (ikke på valg)
Varamedlem: Frøydis Askeland (valgt for 1 år)
Varamedlem: Nils Arnt Moen (valgt for 1 år)
Revisor: Kristin Hollung (valgt for 2 år)
Vara revisor: Jette Vestergren (valgt for 1 år)
Valgkomité: Heidi Gjerstad, Stein Asthøy og Vigdis Ege (ikke på valg)
Vare valgkomité: Solveig Zetterstrøm (valgt for 1 år)
9. Planer for drift og aktiviteter neste år:
Tuva har vært i kontakt med Ellen Skancke på NVH angående høye
leververdier på rasen. Dette er blitt registrert på NVH, og det er interesse for å
kartlegge utbredelsen av dette i Norge. Det er fremdeles en del som må på
plass for å kjøre i gang et eventuelt prosjekt, men det viktigste er at dette er
observert og at det er interesse for helsen til rasen vår på
Veterinærhøgskolen.
Heidi Gjerstad og Kathrine Knudssøn er nye medlemmer i Aktivitetskomiteen.
Første aktivitet skal være gjeterkurs.

