
      

 Årsmøte i Norsk Boxerklubb 14.04.2018 
 

Dagsorden 
Godkjenne innkalling 
Styrets forslag til vedtak: innkalling godkjent ihht. nye lover fattet av Representantskapsmøte. 
Innkalling godkjent av årsmøtet. 
 
Valg av møteleder 
Styrets forslag til vedtak: Forsamlingen oppnevner Morten Kristoffersen og Elin Lundby som 
møteledere. Forslag vedtatt. 
 
Godkjenne medlemmer med stemmerett 
Styret foreslår at forsamlingen godkjenner alle i salen som stemmeberettigede.  
 
Salen godkjenner de stemmeberettigede.  
Salen godkjenner forhåndsstemmene.  
 
54 i salen ved møtets start.  
116 innsendte forhåndsstemmer.  
 
Forretningsorden 
Styrets forslag til vedtak: Den foreslåtte forretningsorden vedtas. 
Salen godkjenner forretningsordenen. 
 
Godkjenne saksliste 
Styrets forslag: Sakslisten godkjennes 
Salen godkjenner sakslisten. 
 
Observatører 
Styret er ikke kjent med at noen skal observere årsmøtet 2018. 
Ingen observatører i salen. 
 
Referenter 
Styrets forslag til vedtak: Sekretær i styret Inger Beate Dyrstad og Astrid Lorentzen skriver 
referat. 
Salen godkjenner referentene.  
 
Tellekorps 
Styrets forslag til vedtak: Ine Furulund, Tone Granli, Knut Brodal og Nina Søvdsnes og Lars Erik 
Bye foreslås til tellekorpset. 
Salen godkjenner forslaget.  
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Protokollunderskrivere 
Styrets forslag til vedtak: Ellen Beate Øritsland Houge og Joachim Næss foreslås til å signere 
protokoll. 
Salen godkjenner forslaget.  
 
Dagsorden 
Styrets forslag til vedtak: Utsendt saksliste godkjennes som dagsorden. 
Salen godkjenner dagsordenen. 

Styrets årsberetning 
Forslag til vedtak: Styret foreslår at forsamlingen tar årsberetningen til orientering. 
Kun diskuterte punkter referert i det følgende. 
 
Avlsrådet 
Avklaring av mailadresser. Ved spørsmål til avlsrådet må avlsrådets mailadresse benyttes.  
 
Nettsidene 
Det oppfordres til gjennomgang og fortløpende oppdatering av nettsidene. F. eks. Rogneruds 
vandrepokal. 
 
Utstillingsrådet 
Utgifter til premier ikke med i regnskapet. Skal med for årets budsjett. Pokaler omtales videre 
under økonomi. 
 
Synspunkt på at det er for få raseutstillinger. Utstillingsrådet har prøvd å oppfordre 
lokalavdelingene. Liten aktivitet i lokalavdeling Trøndelag gjør det vanskelig, særlig midt i 
fellesferien samtidig med NKK Trondheim. 
Agder og Telemark har imidlertid startet opp med utstillinger.  
 
Rapportering handlingsplan 2017 
Rasekompendium - Linda Acay leder arbeidet. Jobber mot et kompendium alle (dommere, 
oppdrettere, medlemmer) kan være enige om at er et godt kompendium.  
 
Referat fra forrige samarbeidskonferanse etterlyses fra salen.  

Revisors beretning – regnskap 
Kasserer Line Orlund redegjør for regnskapet. 
 
Pokaler - Har mange pokaler på lager, men ikke av de standardiserte typene som det brukes 
mest av.  
 
Det oppfordres til at fakturering må sendes til lokalavdelingene raskere enn det har blitt gjort. 
 
Forslag fra Knut Persen: Knut Persen har levert et korreksjonsregnskap, og foreslår at det 
godkjennes. 
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34 stemmer for å godkjenne revisors beretning.  
15 stemmer mot å godkjenne revisors beretning.  
 
49 stemmer avgitt av 54 stemmeberettigede i salen.  
 
Persens forslag faller.  
 
Post 7141. Kommenteres at kandidater til Atibox må ha reisestøtte via budsjett. Handler om 
neste års budsjett. 
6700. Regnskap og revisjon. Det bes om spesifisering av kostnader. Revisjon 15000-16000 
tusen, resten regnskapsfirmaet. 
 
Årsmøtet har kun mulighet til å godkjenne eller ikke godkjenne budsjettet/revisjonen.  
 
Salen godkjenner regnskap med revisors beretning. 34 stemmer for. 16 stemmer mot.  3 avsto 
fra å stemme.  

Saker 
Ny lovmal 
 
⅔ flertall krever 36 stemmer.  
Referer til til fotnoter i årsmøtepapirer. Hver enkelt fotnote refereres slik: Fotnote 1: 
vedtas/vedtas ikke. I tillegg vil forslag fra salen refereres.  
 
Fotnote 1: Vedtatt, enstemmig. 
 
Tilleggsforslag fra Per Frey om innskytelse under 1-2 formål - ivareta medlemmenes 
kynologiske interesser.  Vedtatt med 39 stemmer. 
 
Fotnote 2: Vedtatt, enstemmig vedtatt   
 
Fotnote 3: Ikke vedtatt. Endres ikke.  
 
Fotnote 4: Ikke vedtatt. Fortsetter som før med lokalavdelinger og kontaktområder. 
 
Fotnote 5: §2-3b. Familiemedlemskap. Vedtatt. En stemme mot. Ingen avholdende. 
 
Fotnote 6: Årsmøte avholdes innen 30.april hvert år: Vedtatt. Enstemmig. 
 
Fotnote 7: Forslag fra Knut Brodal: Må ha vært medlem i 8 uker før årsmøtet for å oppnå 
stemmerett.  
Styrets forslag vedtas. 
 
Fotnote 8: Minimumsalder på medlemmer valgbare til verv; 15 år. Vedtatt. En avholdende. 
 
9) Fullmakt:  
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Styrets forslag: åpne for en fullmakt pr fremmøtt medlem/familiemedlem.  
 
Forslag fra Knut Brodal: Om styrets forslag vedtas foreslås følgende: Det tillates at 
hovedmedlemmene har fullmakt fra sitt/sine familiemedlemmer og at fullmaktene sendes inn 
med samme tidsfrist som forhåndsstemme til godkjenning.  
 
Styrets forslag faller. Driften fortsetter uten mulighet for fullmakter.  
 
Fotnote 10: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 11: Styrets forslag ikke vedtatt, se fotnote 9. 
 
Fotnote 12: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 13: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 14: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
  
Fotnote 15: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
   
Fotnote 16, 17, 18, 19, 20, 21: Alle forslag enstemmig vedtatt under ett. 
 
Fotnote 22: Forslag fra Knut Persen: Årsmøtet oppnevner revisor og vararevisor, alternativt 
revisjonsfirma.  
Forslag faller mot styrets forslag.  
 
Fotnote 23, 24: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 25: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 26) Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fotnote 27: Styrets forslag vedtas. 2 avholdende. 
 
Fotnote 28: Forslag blir stående som før.  
 
Fotnote 29: Se fotnote 23 og 24. 
 
Fotnote 30: Styrets forslag enstemmig vedtatt.  
 
Fotnote 31: Styrets forslag enstemmig vedtatt.  
  
Fotnote 32: Forslag fra Ørjan Moss: Stryke uavbrutt i 6-5a.   
Styrets forslag om utdeling av hedersnåler: Enstemmig vedtatt. 
Ørjan Moss sitt forslag: Vedtatt.  
§6-5 b) Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
§6-6 Æresmedlemskap 
Styrets forslag: vedtatt.  
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Forslag fra Espen Hagstrøm: Foreslår at §6.6 strykes. Bakgrunn er at vi har § 6.5 og at denne 
ble vedtatt.  
Espen Hagstrøms forslag: Ikke vedtatt. 
 
Forslag fra Knut Brodal: Knut Andersen tas opp som æresmedlem i klubben. Vedtatt med mer 
enn ⅔ flertall.  
 
Loven vedtas i sin helhet med akklamasjon! 

Saker 
§4-2: Avsetning til genom 
Forslag fra Line Orlund: “Norsk Boxerklubb bidrar med genom for boxer til NMBU. Dette 
finansieres med kr. 20.000,- fra klubbens avsetning til helse”. 
 
Forslaget vedtas.  
 
Mulighet til å reversere fullcertordning 
Forslag fra Henning Lund: “Fullcertordningen reverseres”.  
Forslaget vedtas ikke. 
 
Forslag fra Ørjan Moss: “Fullcertordningen opprettholdes”.  
Forlaget vedtas. 
 
Kontingent 
Forslag om en økning av kontingenten på 25 kroner.  
Forlaget vedtas. 
 
Støtte til lokale områder 
Forslag til vedtak: “Settes av penger som skal gå til lokalområdene/kontaktområdene og 
spesifikke tiltak eller arrangementer”.  
 
Styrets alternativ 2 vedtas. 
 
Tilleggsforslag til alternativ 2: Tak på 20 000,- Ubrukt beløp skal omdisponeres.  
Vedtatt.  
 
Hederspremier 
Styrets forslag til vedtak: “Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til hederspremier. Forslag til 
poeng for meritter i de ulike konkurransegrenene, sendes ut til høring i klubben. Styret gjør 
vedtak om poengharmonisering innen 1. august 2018”. 
 
Styrets forslag vedtas. 
 
Tilleggsforslag til Hederspremier punkt 4.6 fra Kristin Pedersen:  
 
“NRH-skjold bør fortsatt deles ut. Dette fordi disse hundene utgjør en stor samfunnsnytte, og det 
legges en enorm innsats fra hund og fører for å utdanne ekvipasjen. Samtidig har vi ikke mange 
NRH-utdannede ekvipasjer, dette vil heller ikke være en stor utgiftspost for klubben”.  
Forslaget vedtas.  
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Rogneruds hederspris videreføres. Vedtatt.  

Handlingsplan 
Styrets forslag: “Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til handlingsplan”. 
Styrets forslag vedtas. 
 
Forslag fra Svenn Tore Sørensen: “Ønsker en gjennomgang av kjøreregler på sosiale medier i 
det nye styret”. Enstemmig vedtatt.  

Budsjett 
Forslag: Reisekostnader til Atibox øker til 15 000,-  
Vedtatt.  
 
Forslag fra Knut Persen: post: 6861: utløses annethvert år/halveres. Forslaget vedtas ikke.  
 
Det ytres ønske om at post “Div kostnad” må spesifiseres nærmere.   
 
Styrets forslag til budsjett vedtas. 

Valg 
Salen vedtar at stemmeseddelen er gyldig.  
Ingen kommentar til Valgkomiteens rapport.  
 
Avgitte stemmer 148 
 
    
Leder (1 pers) 
   

    
Line Orlund 109 stemmer 
Jan Vidar Bakker 39 stemmer 
   

    
Styremedlem (2 pers) 
   

    
Tone Robertsen  102 stemmer   
 
Solveig Strand 107 stemmer 
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Vara Styremedlem (2 pers) 
   

    
Astrid Lorentzen 108 stemmer 
    
Kristine Willumsen 103 stemmer   
   

    
Medlem valgkomiteen (2 pers) 
   

    
Espen Hagstrøm 103 stemmer 
    
Erik Rognlie 134 stemmer 
   

    
Vara Valgkomiteen (1 pers) 
   

    
Cecilia Sundberg 113  stemmer 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- ----    ------------------------------------------- 
J     Ellen Beate Øritsland Houge  
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