Årsmøte i Norsk Bichon Havanais Klubb – 11.01.2015 kl 18
Sted: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT
Fra styret: Anniken Bille, Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård, Frøydis Monsen
Fremmøtte: 20 stemmeberettigede medlemmer
1) Innkallingen var blitt sendt ut med medlemsblad nr. 1/2015, og ble godkjent uten innsigelser.
Møtet ble deretter lovlig satt.
2) Anniken Bille ble foreslått som møteleder og ble valgt ved akklamasjon. Som referent ble
Siren Næs valgt ved akklamasjon. Til å signere protokollen ble Torbjørg Helene Olsen og Ann
Kristin Grefsheim valgt ved akklamasjon. Som deltagere i tellekorpset ble Linda Knudsen og
Sigbjørn Soltvedt valgt ved akklamasjon.
3) Styrets Årsberetning for 2014 ble lagt frem og gjennomgått. Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.
4) Se punkt 5.
5) Punkt 4 og 5 ble slått sammen. Avtroppende leder har hatt ansvaret for regnskapet, og dette
ble oversendt styret i påsken. Styret har ikke hatt anledning til å gå gjennom regnskapet før
på dagen for årsmøtet, og kan av den grunn hverken stille seg bak regnskapet eller legge
frem budsjett for 2015. Styret ønsker å sende regnskapet til revisor for godkjenning. Styret
ønsker samtidig mandat til å sette opp budsjett for 2015 når godkjent regnskap foreligger.
Enstemmig vedtatt.
6) Styret fremla aktivitetsplanen for 2015. Denne ble gjennomgått og enstemmig godkjent
7) Årsmøtet behandlet saker som var fremmet av henholdsvis Kim Bellamy, Silje Katreena
Couling‐Aas og avlsrådet. Sakene kan lese i sin helhet bakerst i dokumentet.
Innsendt forslag 1: Enstemmig vedtatt.
Innsendt forslag 2: Forslaget ble debattert og det kom inn et motforslag som gikk på at enten
må alle bruke strikk eller ingen. Årsmøtet stemte over de to forslagene. Det opprinnelige
forslaget fra Silje Katreena Couling‐Aas ble vedtatt med 17 stemmer. Motforslaget fikk 1
stemme. 2 stemte blankt.
Innsendt forslag 3:
A) Enstemmig vedtatt.
B) Enstemmig vedtatt.
C) Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
D) Enstemmig vedtatt.
8) Siren Næs og Silje Katreena Couling‐Aas hentet de innsendte stemmene fra Post i butikk på
Rena 1000 Wergeland. Stemmene var lagt i to forseglede konvolutter. Én som inneholdt
stemmer mottatt til og med tirsdag 7. april, og én som inneholdt stemmer innkommet etter
denne dato. Konvoluttene ble overrakt årsmøtet av de to forannevnte.
Opptellingen av stemmene ble overvåket av møteleder.
Det ble avgitt 14 stemmer på årsmøtet. 6 av de fremmøtte hadde allerede forhåndsstemt.
Det kom inn 15 forhåndsstemmer, hvorav 11 ble godkjent. 3 ble underkjent grunnet sen dato
på poststempelet, mens 1 ble underkjent grunnet manglende medlemskap.

Stemmene fordelte seg som følger:
Verv
Leder suppl.
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem suppl.
Varamedlem
Varamedlem

Ant. år
1
2
2
1
1
1

Navn
Frøydis Monsen
Hege Sky Mokkelbost
Elisabeth Bolsgård
Torbjørg Helene Olsen
Susanne Thonrud
Sølvi A. Åndal

Stemmer
22
20
24
24
19
19

Leder valgkomité
Medlem
Medlem
Medlem vara

2
2
1
1

Sylvia Mikkelsen
May Britt Hagen
Linda Knutsen
Siren Næs

20
22
18
24

Revisor

2

Linda Gangstad

22

Etter valget takket ordstyrer Anniken Bille de fremmøtte for et flott møte og fine diskusjoner og
positivitet. Møtet ble hevet ca. kl 19.30

9. Hege Sky Mokkelbost fikk tildelt diplomer for mestvinnende hannhund 2015 og mestvinnende
veteran 2015. De andre vinnerne får sine diplomer tilsendt.

Bergen 12.4.2015
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Ann Kristin Grefsheim

Torbjørg Helene Olsen

