Referat fra årsmøte i NBK
1. Dagsorden
1. Godkjenne innkalling
Styrets forslag til vedtak: innkalling godkjent.

2. Valg av moteleder
Styrets forslag til vedtak: forsamlingen oppnevner Moden Kristoffersen som
moteleder.
Vedtas uten innvendinger.

3. Forretningsorden
Styrets forslag til vedtak: Den foreslåtte forretningsorden vedtas.
Vedtatt med flertall i salen.

4. Referenter
Styret foreslår sekretær for hovedstyret, Inger Beate Vongraven Dyrstad og
styremedlem Linda Acay som referenter.
Årsmøtet godkienner Inger Beate Vongraven Dyrstad og Linda Acay som referenter.

5. Protokollunderskrivere
Styret foreslår at protokollunderskrivere blir igjen på møtet til det er over for å skrive
under protokollen umiddelbart.
Forslaget debatteres, og forsamlingen mener at protokollen skal underskrives innen
en uke.
Styret foreslår Nina Marie Granlund og Cecilia Sundberg som underskrivere.
Reidun Gråtz blir foreslått av Knut Brodal, forslaget faller.
26 stemmer mot. 39 for. Styrets forslag vedtas.

6. Tel Iekorps
Styret foreslår Knut Brodal, Solveig Strand.
Hege Dundas og Ingunn Terjesen, Eli-Mette Megard Eikrem og Bente Tonhaugen
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7.

Styret foreslår at forsamlingen godkjenner alle i salen som stemmeberettigede.
Forsamlingen godkjenner alle stemmeberettigede i salen.

Dagsorden

8.

Forslag til vedtak: den utsendte sakslista godkjennes som dagsorden. Styret har
vedtatt å trekke sak 4-5. Punkt 2.4 i årsberetningen også inngår i sak 3, Revisors
beretning.
Ingen i salen ønsker å opprettholde styrets sak om spondylose, 4-5, saken fjernes
derfor fra sakslista.
Det leveres endringsforslag til sakslista fra salen, om at orienteringssaker behandles
for sak 7, valg.
Endringsforslag falt, og styrets forslag til dagsorden vedtas.

9.

Observatorer
To observatorer til NKK er til stede i salen, men disse mà ikke godkjennes av
årsmøtet jfr byene.

10.

Godkjenne forhåndsstemmer
Medlemskontakt Lars Erik Bye har hentet innsendte forhåndsstemmer. Forslaget er at
årsmøtet godkjenner de innkommende stemmer, hvor medlemskontakt har kontrollert
alles medlemskap. Antall forkastet: 12 Antall godkjente: 157

Forslaget vedtas.

2.

Styrets årsberetning
Forslag til vedtak: Styret foreslår at forsamlingen tar årsberetningen til orientering.
Reidun Grätz forlanger skriftlig avstemming på alle saker.
Forsamlingen vedtar å spørre forslagsstiller i forkant av hver votering om det er ønske
om skriftlig stemmegiving.
Forslaget fra styret vedtas av årsmøtet.

2.1. Ledelse, råd og utvalg
Det etterlyses hva som er gjort for å jobbe med kjonnskvoteringen i NBK.
Medlem minner om at flere avlsrådsmedlemmer også sitter i styret.

2.2. Medlemstall
I

Ingen kommentarer fra årsmøtet.
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2.3. Styrets virksomhet

Cecilie Stromstad er leder i et utvalg for kortsnutede raser og redegjor for arbeid på
forespørsel fra medlem.
Medlem i salen mener at styrets referater kommer ut for seint.

2.4. økonomi
Flyttes til punkt 3- regnskap og revisors beretning

2.5. Avlsrådet

Det etterlyses fra avlsrådets rapport hvor mange registrerte boxere det er i 2016.
Ved årsmeldingens innleveringstidspunkt hadde ikke NKKs rapport kommet ut.

Det foreslås å publisere flere års helsestatistikker i årsmeldingen, for å se f.eks
trender,

2.6. Brukshundrådet
Ingen kommentarer.

2.7. Boxernytt
Det ytres ønske om storre skrift.

2.8. Nettsidene
Ingen kommentarer.

2.9. Utstillingsrådet
Ingen kommentarer.

2.10.Lokal aktivitet

Medlem ønsker regnskap fra lokalavdelinger og områder tilgjengelig, helst i
årsberetningen. Redaktør i boxernytt forklarer at det er fjernet fra bladet pga
plasshensyn.

2.11. Rapportering handlingspian 2016
Ingen kommentar.

3. Revisors beretning

—

regnskap

Line Orlund redegjor far regnskapet. To delegater har stilt spørsmål til regnskapet, og får
svar fra regnskapsfører Frostad & Skyrud AS.

Forslag fra medlem: sette frist tidligere, sa man kan fa svar pa sine sporsmal fra
regnskapsbyrå i god tid for årsmatet.

\9.

Det er ønske om en bedre spesifikasjon i notene.
Knut Persen foreslår å sende inn bilag oftere enn kvartalsvis for å få regnskapet a jour til
årsmotet.
Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner revisors beretning og regnskap.
Forslaget vedtas.

4.

Saker
1. sak i

—

Kontingent

Styrets forslag til vedtak: Ingen endringer i kontigenten.
Forslaget vedtas.
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2. sak 2

—

Arets oppd retter

Forslag fra medlem Hege C Sterud: Alle NKK-godkjente hundesporter er
poenggivende til årets oppdretter.
Styrets forslag: styret vedtar regler som inkluderer hundesportene det gjelder og
kunngjor dem i Boxernytt i god tid for neste årsmøte. Gjelder fra 01 .012017.
Forslag fra medlem i salen: Dette kunngjores i Boxernytt så fort som mulig. Gjelder
fra 01.01.2018.
Hege Steruds forslag vedtas av årsmøtet.
Knut Persen trekker sitt forslag, og styrets forslag om regler gjeldende fra
01 .01 .2017 blir dermed vedtatt.

3. sak 3

—

Avlssperre på matadorhanner

Cecilie Strømstad redegjør for forslaget.
Medlem foreslår at forslaget flyttes til neste års årsmøte.
Styret forslag til vedtak: antallsbegrensning for avkom etter hannhunder. Avkom
som overstiger matadorgrensen registreres ikke. Det kan brukes frossen sæd etter
hannhunder tidligst 10 år etter at maksimumsgrenser er nådd.
Styrets forslag om antallsbegrensning for avkom etter hannhunder vedtas.

4. sak 4

—

Retningslinjer for avi og oppdrett

Reidun Grätz foreslår at det lages en ny versjon av avlsrådets retningslinjer.
Forslag til vedtak: Styret tar med seg innspill fra Reidun Grätz og tar med dette i
videre arbeid med retningslinjer for avlsrådet.
Styrets forslag vedtas.

5. sak 5 Krav om kjent spondylosestatus for
registrering
—

Forslaget trekkes.

5. Handlingspian
Spørsmål fra salen om nordisk boxerseminar kan utgå til fordel for et lignende seminar til
Atibox. Intensjonen er å ha et helseseminar ifbm Atibox Skåne 2017. Det skal selvfølgelig være
Atibox Skåne 2018
Spørsmål fra medlem om oppfolging av RAS.

Underskrevet protokoll kan ikke
endres, derfor denne noten

Det opplyses om at rasekompendiet som skal ferdigstilles har mulighet til å få økonomisk

støtte ifbm trykking.
Leder for spondyloseprosjektet redegjor for hvordan arbeidet har kommet i gang. Det
legges fram fra salen hva som var bakgrunnen for igangsettingen.
Forslag til vedtak: Den framlagte handlingsplanen for 2017 vedtas.
Styrets forslag vedtas.

6. Budsjett 2017
Line Orlund redegjor for budsjett 2017.
Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2017 vedtas.
Budsiett for 2017 vedtas.

7. Valg
97+1 stemmer kvalifiserer til flertall
Valgresultater:
Nestleder
Inger Beate Dyrstad 103 stemmer
Kersti Winger 5 stemmer
Dag Glemminge 2 stemmer
Jan Vidar Bakker 83 stemmer
Styremedlem (en skal velges)
Linda Acay 114 stemmer
Kjell-Harry Olaussen 6 stemmer
Cathrine Andersen 66 stemmer
Steinar Skogbrott 5
Varamedlem (to skal velges)
Ine Furulund 94 stemmer
Markus Lunde 36 stemmer
Sissel Bjørnli 85 stemmer
Lise B Lein 63 stemmer
Jane Overeng 70 stemmer
Catrine Andersen 7 stemmer
Trine Larsen 4 stemmer
Medlem valgkomiteen
ørian Moss 121 stemmer
Varamedlem valgkomiteen
Marius Falkevik 103 stemmer
Varamedlemmene er dermed ikke valgt.

Styret foreslår at det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å velge de to
s om de
varamedlemmene. De to med lavest stemmeantall strykes fra listen. Det avklare
vandre stiller videre.
Forslag fra salen: De to med flest stemmer blir valgt til varamedlemmer.
Styrets forslag faller med 15 stemmer mot 36.
er vedtas.
Forslag fra salen om at de to med flest stemmer blir valgt til varamedlemm
Valg av revisor:
og vararevisor.
Styrets forslag til vedtak: Revisorfirma Maore Stephens DA velges til revisor
Forslaget vedtas.

8. Orienteringssaker
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar sakene til orientering.

Protokoll godkjennes og signeres:

