
Årsmøteprotokoll 
Norsk Stabijhoun klubb, 25.03 2017  

Sted: Sandvika 

 

Det var 12 deltagere på møtet, alle stemmeberettiget.  

 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling  

2. Valg av ordstyrer og referent  

3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps  

4. Årsberetning for 2016 

5. Regnskap for 2016 med revisors beretning 

6. Budsjett for 2017 side 10  

7. Planer for drift og aktivitet 2017/2018 

8. Behandling av kontingent  

9. Valg 

10. Innkomne saker 

 

1. Godkjenning av innkalling  
Det kom ingen kommentarer på innkallingen 

 

Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.  

 

2. Valg av ordstyrer og referent  
 

Ordstyrer: Halvor Jensen 

Referent: Janka Markhus 

 

Enstemmig valgt.  

3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps  
Undertegne protokoll:Line Trosterud og Vidar Auganes Haugen . Enstemmig valgt 

Tellekorps: Britt Pinderud og Tone Strindin. Enstemmig valgt 

 

4. Årsberetning for 2016 
Styrets leder presenterte årsberetningen for 2016. 

Følgende kommentarer og forslag kom inn fra årsmøtet. 

 

Årsberetningen sier at Marianne Tryggestad trakk seg fra sitt oppdrag som kasserer etter årsmøte. 

Dette ble foreslått endret til «...før årsmøtet.» Enstemmig vedtatt. 

 

Årsberetningen sier at AR trakk seg på samme tid som tidligere styre trakk seg. Dette ble foreslått 

endret til at «Lisbeth Løvstakken trakk seg før årsmøtet.» (Sølvi Havsø trakk seg fra sitt verv etter 

årsmøtet.) Dette ble enstemming vedtatt.  

 

Det kom inn kommentar på setningen «Det er også gjennomført flere adhoc møter på Skype i 



forbindelse med enkeltsaker som har kommet opp og krevd beslutninger mellom årsmøtene.» Dette 

ble foreslått endret til «...mellom styremøtene.». Enstemmig vedtatt.  

Det kom også inn en kommentar på Harald Haslums verv i aktivitetskomiteen. Dette har, ved en glipp, 

ikke blitt varslet på hjemmesiden. Nytt styre korrigerer dette på hjemmesiden til klubben. Enstemmig 

vedtatt. 

Årsberetningen ble med disse kommentarer godkjent.  

5. Regnskap for 2016 med revisors beretning 
 

Leder presenterer med kommentarer.  

 

Revisors beretning ble enstemmig godkjent 

6. Budsjett for 2017 
Leder gjennomgår med kommentarer. 

 

Følgende kommentarer til budsjettet ble lagt frem.  

 Avtroppende styre anbefaler stabijposten digitalisert ved neste utgivelse, for å spare klubben 

for kostnadene ved trykk og utsendelse. Nytt styre jobber videre med denne saken. 

 Det ble foreslått at klubben skal kjøpe inn et utstillingstelt – dette ble vedtatt som en 

utgiftspost på 2000 kr. Posten legges under aktiviteter. 

 Årsmøtet ønsket i forbindelse med 10 års jubileumet å sette av en post på -5000 kr til 

jubileumsmiddag. Dette ble vedtatt.  Posten legges under aktiviteter. Nytt styre jobber videre 

med dette punktet.  

 

Budsjettet ble godkjent med disse kommentarer, og med et underskudd på –13 656,- 

 

7. Planer for drift og aktivitet 2017/2018 
Leder presenterer.  

 

Posten om jubileumsmiddag høst 2017 legges til under aktiviteter. 

Planer for drift og aktivitet ble med disse kommentarer godkjent. 

 

8. Behandling av kontingent  
Styret foreslår å øke kontigenten for medlemskap fra dagens 250 til 300 kr.  

  

Forslaget er vedtatt uten kommentarer.   

9. Valg 

Funksjon Valgperiode Kanditat Valg 

Leder 1 år Synøve Reiten Ny 

Nestleder 2 år Terje Johan Odland Ny 

Styremedlem 1 år Harald Haslum Ny 

Styremedlem 2 år Vidar Auganes Haugen Ny 

Styremedlem 2 år Janka Markhus Gjenvalg 

Varamedlem 1 år Åge Foss Ny 

Revisor 2 år Sissel Buskerud Ikke på valg 



Vararevisor 1 år Lisbeth Sæstad Ny 

Det ble avgitt 9 stemmer på årsmøtet, 3 av de fremmøtte hadde forhåndsstemt pluss ytterligere 10 

forhåndsstemmer (totalt 22 stemmer). 2 forhåndsstemmer ble forkastet, så totalt 20 stemmer 

avgjorde valget.  

Alle ble valgt. 

Varamedlem kandidat Åge Foss stilte ikke til valg grunnet manglende medlemskap ved valgtidspunkt.  

Nytt styre takket avtroppende leder Halvor Jensen for god innsats og avsluttet valget med 

gaveoverrekkelse.  

10. Innkomne saker 
Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøte 2017.  

 

 

Referert av  

 

_____________________________ 

               Janka Markhus 

 

Underskrevet av: 

 

 

__________________________ 

Line Trosterud 

 

 

_________________________ 

Vidar Auganes-Haugen 


