
Årsmøte i Norsk Bichon Havanais Klubb – 12.03.2016 kl 12:00 

Sted :   Quality Hotel – Kristiansand 

Fra Styret:  Frøydis Monsen, Elisabeth Bolsgård, Hege Sky Mokkelbost 
 og Sølvi Aspen Aandahl 

Valgkomiteen : May-Britt Lyngholt 

Fremmøtte:  18 stemmeberettigede medlemmer 

 

1) Innkalling ble sendt ut med mail til alle medlemmer den 19.02.2016, og ble godkjent uten 
innsigelser. Møtet ble deretter lovlig satt. 
 

2) Frøydis Monsen ble foreslått som møteleder og valgt ved akklamasjon. Som referent ble 
May-Britt Lyngholt valg ved akklamasjon. Til å signere protokollen ble Rolf Slinning og 
Rigmor Eidesmo valgt ved akklamasjon. Til tellekorpset ble Magne Gryttingslien og Tom 
Løkken-Møklegaard valgt ved akklamasjon. 
 

3) Styrets årsberetning for 2015 ble fremlagt og gjennomgått.  Beretninger fra Styret og 
Avlsrådet ble lest opp. 
 
Avlsrådet arbeider med et skjema som kan benyttes ved eventuelle bedømminger av 
nedklippede havanaiser der det er ønsket. Dette skjema er utarbeidet etter et skjema 
som blir brukt i Tyskland. 
 

4) Gjennomgang av regnskapet: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 
Dagfinn Fosen kommenterer følgende i forhold til kontingent: Det hadde vært fint om det 
kunne være mere synlig skillet mellom hustandsmedlemmer og fullpris medlemmer.  
I tillegg er systemet til NKK for innmelding av nye valpekjøpere fra oppdretter vanskelig 
om nær sagt ikke mulig. Det er en rabatt ordning her som i dag ikke fungerer optimalt. 
Det vil være naturlig at oppdretter får tilsendt faktura i stedet for at denne sendes til 
valpekjøper.  
Styret bes sjekke med NKK om det er mulig for oppdretter å innmelde valpekjøpere og 
dermed oppnå honnør for dette på en enklere måte. Ifølge Dagfinn Fosen fungerer dette 
fint i Sverige. 
 
Det er også i klubbens interesse å finne ut hvem som er nye medlemmer for utsending 
av velkomstinformasjon etc.  
 
Styret sjekker og kommer tilbake med info. 
 

5) Årsmøteforslag nr. 1: Styret ønsker å oppheve tidligere årsmøte vedtak om at leder ikke 
kan inneha verv som redaktør og webmaster.  
Enstemmig vedtatt 
 



6) Årsmøteforslag nr. 2: Økning av medlemsavgift til kr 275 
Enstemmig vedtatt 
 

7) Årsmøte forslag nr. 3: Formidling av valper –  
endre Overskriften til RETNINGSLINJER FOR FORMIDLING AV VALPER samt siste 
avsnitt bør det fjernes følgende: Listen skal sendes interesserte så fort som mulig – 
siden alt gjøres over internett og er løpende oppdatert. 
Enstemmig vedtatt 
 

8) Valg  
Valgkomiteen ved May-Britt Lyngholt har mottatt 2 forhåndsstemmer som var medtatt til 
møtet og fremlagt til tellekorpset. 
Valgkomiteens forslag til styret ble deretter enstemmig valgt ved akklamasjon. 
 
Møtet ble avsluttet kl 12:40. Møteleder Frøydis Monsen takket for frammøtet og gode 
innlegg og positivt møte. 
 
Det ble delt ut Mestvinnersløyfer til Hege Sky Mokkelbost for Mestvinnende Veteran og 
Frøydis Monsen for Mestvinnende Tispe. 
 
Bente Mikkelsen for Mestvinnende Hanne og til Siren Næs for Mestvinnende valp vil bli 
utlevert på et senere tidspunkt da disse ikke var tilstede. 
 
 
Kristiansand 12.03.2016 
 
 
 
Rolf Slinning Sign    Rigmor Eidesmo  Sign 


