
Arsmøteprotokoll
Norsk Stabijhoun Klubb ZZ.A.Z0Z0

Sted: Nittedal

Det var 11 deltakere på møtet,alle stemmeberettigede. Fire hadde med fullmakter. Kun
en forhåndsstemme, noe som erveldig overraskende. Spesieltklubbens Ullitsvalgte
oppfordres til å sende inn når de ikke kan delta, *"n ogiå andre medlemmer.

Årsmøtet var flyttet til august grunnet at Norge ble stengt ned i mars pga Covid-19.

Dagsorden
1. God§enning av innl«alling
2. Valg av ordstyrer og referent
1. valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps
4. Arsberetning tor?Olg
5. Regnskap for 2019 med revisors beretning.
6. Budsjett forZAZA
7. Planer for drift og aktivitet ZAZO
8. Behandlingavkontingent
9. Valg
l0.Innkomne saker

L- Nytt forslag fra styret Klubbens fremtid i Raseklubbenes Fellesallianse
2. Nytt forslag fra styret Ekstrautgifter til samarbeidsmøte i Zutphen dekket av

klubben fca 6.000,-)

1,. Godkjennelse av innkalling

Enstemmig godkient

Z.Valgav ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kenneth |ohannesen
Referent: Britt Pinderud

Enstemmig valgt

3. valg av to til å undertegne protokolren og et tellekorps

undertegne protokoll: Gry Dreierstad |ohannesen og Gunhild Habberstad
Tellekorps: Berit fohansen og Lene Kronlund

Enstemmigvalgt.



4. Årsberetning for ZOLS
Ordstyrer presenterte årsberetningen for 20 t9 .

Årsberetningen ble enstemmig godkient.

5. Regnskap for 2Al9 med revisors beretning
Kasserer presenterte regnskap og balanse for 2019 med revisors beretning.

Regnskap og balanse med revisors beretning en§temmig godkient.

6. Budsjett for 2020
Budsjettet påvirkes av Corona pga avlyste aktiviteter.

Budsiettet enstemmig god§ent

7. Planer for drift og aktivitet?O?0
Stabijtreffet på Torpomoen er flyttet til september pga Corona.
Rasetorget på Dogs4All er avlyst grunnet at NKK har avlyst Dogs4All.
RAS dokumentet er utsatt på ubestemt tid fra NKK
Prøveprosjekt for rasen med mentaltest, Gunhild er ansvarlig. Ble sendt ut
spørreskjemaer, fått inn mange svar.

Gunhild går inn i |BU sammen med Helga-Mari Tessem. Det er ønske om flere
medlemmer.

Enstemmig vedtatL

B. Behandling av kontingent
Ingen kontingent økning.

Enstemmig vedtatt.

9. Valg
Antall stemmer: 11 stemmeberettigede på møtet og 1 godkjent forhåndsstemme

Styret

Leder : Synøve Reiten Gienvalg - valgt fot 2 åt
S§remedlem: Lars Erik Grøndal Gjenvalg - valgt for 2 år
Styremedlem: Monika Tordhol Ny - valgt for 2 år
Varamedlem: Gunhild Habberstad Gjenvalg - valgt for 1 år

Alle valgt med akklamasjon.

Revisor: Sissel Buskerud Gjenvalg - valgt for 2 år
Vararevisor: Lisbeth Sæsad Gienvalg - valgt for 1 år

Begge valgt med akklamasjon"



Valgkomitå

Leder: Britt Pinderud
Medlem: Helga-Mari Tessem
Varamedlem: Guri foranger

Alle valgt med akklamasjon.

10. Innkomne saker

Gjenvalg - valgt for 2 år
Gjenvalg - valgt for 2 år
Gienvalg - valgt for 1 år

1. Forslag fra styret: Klubbens fremtid i Raseklubbenes Fellesallianse.
Raseklubbenes Fellesallianse koster kr 1,- pr medlem med en minstesats på kr 500,-.
Styret savner tilbakemeldinger og årsberetninger fra RFA. Styret foreslår at vi går ut av
RFA.

13 for 2 blanke stemmer. NoSK går ut av RFA.

2. Forslag fra styret: Eksmutgifter til samarbeidsmøte i Zuphen dekket av
klubben (ca kr 6.000,-).
Utgår - vedtatt i budsjettet

Referert av

Signert av:

Britt Pinderud

Gunhild Høbberstad


