
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 1. november
2014

Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bnjn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30.

Tilstede i salen var 14 medlemmer med fulle rettigheter. I tillegg deltok klubbens revisor Bjørn
Naustheller fra Veel & Karlsen ANS på hele mØtet

Det sto en sak på dagsorden: Regnskapspresentasjon 2013

Klubbens leder ønsket velkommen til møte.

Godkienning av innkalling.
Klubbens leder gjorde rede for innkallingen. Denne ble gjort av styret i Boxernytt nummer 3
(august) og på klubbens nettsider/facebooksider i midten av september. I klubbens lover § 3-5
b stilles det krav om at innkallingen skal skje med 14. dagers varsel og det skal fremkomme hva
som skal behandles. Med dette som bakgrunn godkjente det ekstraordinære årsmøtet
innkallelsen.

Valg av møteleder
Styret foreslo nestleder ørjan Moss som møteleder. Dette ble godkjent av møtet

Valg av referent
Styret foreslo leder Line Orlund som referent Dette ble godkjent av møtet

Valg av to til å underskrive protokollen
Helge Fjeld og Lars Erik By ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak til behandling - presentasjon av regnskap for 2013
Styret har lagt frem et regnskap med noter som styret mener er en god fremstilling av
klubbens regnskap. Styrets intensjon har vært å lage en presentasjon mer i tråd med tidligere
års presentasjon av regnskapene. Det åpnes for spørsmål til revisor og fra salen bes det om en
redegjørelse for hva som vedr. hva som ligger i noen av summene. Revisor og kasserer svarer
ut dette.

Det er en diskusjon i salen rundt hvilken verdi som skal være på gamle pokaler. Det blir påpekt
at man ved å legge til grunn dagens priser også på gamle pokaler har oppjustert verdien på
varelageret Leder Line Orlund informerer om at forskjellen mellom å legge til grunn dagens
prisnivå på pokaler og for eksempel legge til grunn 2/3 pris ikke vil utgjøre mer enn 2-4000
kroner. Av en total verdi på varelageret på 190 000 kroner er dette veldig lite. Det påpekes at
det er krevende å håndtere etvarelager med mange typer pokaler, noen gamle, noen nye og
med svært ulik verdi. Styret redegjør for hva man har iverksatt av tiltak for å redusere antall
typer pokaler. Etter noe diskusjon gir møtet følgende anbefaling til styret:
• Pokaler som ikke kan brukes som ordinære pokaler på klubbens utstillinger og stevner
avskrives (settes til verdi 0). Det lages en liste over disse som vedlegges regnskapet
hvert år.

• Gamle pokaler (dvs, kjøpt inn før 2010) tilbys lokalavdelingene uten kostnad for dem
(med unntak av forsendelse).

• Styret bes om å se på ytterligere muligheter for å redusere varelageret
• For fremtiden legges innkjøpspris for pokaler til grunn for verdi på varelager.
• Det er viktig med gode og forklarende noter på hva som ligger i regnskapstallene



Etter denne runden med avldaringer og diskusjon ble det stemt over den fremlagte
presentasjonen av regnskapet for 2013. Denne (Resultatregnskap, balanse og noter) ble
enstemmig godkjent

Møtet diskuterte også hvordan man ønsket å få presentert regnskapet fremover. Det ble
foreslått en ytterligere forenkling av regnskapspresentasjonen for fremtiden, et forslag som
fikk støtte av deltakerne (fremtidig presentasjon).

Møtet ble avsluttet kl. 13.25

Referent: Line Orlund

ca
Helge Fjeld Lars Erik Bye


