
Referat  fra 


Arsmotet  i  Norsk  Lundehund  Klubb 


Sanngrund  Camping,  Skarnes  7.  Juli  2017 


Leder  Merete  Evenseth  onsket  velkommen  og  Apnet  arsmotet. 


Godkjenning  av  antall  stemmeberettigede 


Totalt  59  tilstedevaerende  stemmeberettigete,  hvorav  2  varved  fullmakt 


2 
 Godkjenning  av  innkalling 


Innkallingen  ble  enstemmig  godkjent 


3 
 Valg  av  moteleder: 


Jon  Wagtskjold  ble  enstemmig  valgt  til  moteleder 
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 Valg  av  referent,  tellekorps  og  to  personer  til  underskrive  protokollen 


Referent:  Torbjorg  'Lille'  Wagtskjold  enstemmig  valgt 
a 


b.  Tellekorps:  Elin  Mariboe  og  Rune  Aga  ble  enstemmig  valgt 


C.  Representanter  til  A  underskrive  protokollen:  Gro  W.  Viken  og  Tor-Arne  Helle  ble 


enstemmig  valgt 


Arsmelding  2016-2017 
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Arsmeldingen  i  sin  helhet  er  a  finne  i  innkallingen  i  Lundehundnytt  nr.  2/2017  og  leder 


henviste  til  denne.  Det  har  vaert  mye  aktivitet  i  en  liten  klubb  i  lopet  av  &ret 


Arsmeldingen  ble  deretter  enstemmig  godkjent. 
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 Regnskap  2016  -  -  2017 


Solveig  B.  Steinnes  ble  bedt  om  @  overta  jobben  som  kasserer  i  fjor.  Fordi  regnskaps&ret  i 


klubben  gar  fra  1.  april  til  31.  mars  blir  jobben  unodig  tungvint.  Det  henvises  til  punkt  9a 


Saker  fremmet  av  styret 


Kasserer  leste  revisors  beretning  og  gjennomgikk  regnskapet.  Hun  sa  at  klubbens  eiendeler 


er  vanskelig  a  verdsette,  og  nevnte  avskrivningen  fra  2016 


Leder  fremhevet  redaksjonens  jobb  med  &  spare  utgifter  til  produksjon  av  og  porto  for 


Lundehundnytt 


Hanna  Gautun  redegjorde  for  Krysningsgruppens  og  Avlsradets  utgifter,  og  hvordan  man 


prover  &  spare  klubben  for  utgifter  if.m.  reiser,  tester  av  krysningshunder  etc 


Regnskapet  ble  deretter  enstemmig  godkjent 
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 Kontingent  og  Budsjettforslag  for  resten  av  2017  og  for  2018 


Kasserer  gjennomgikk  budsjettforslaget  for  resten  av  2017  og  for  2018  (det  henvises  til  punkt 


9a,  Saker  fremmet  av  styret) 


Kontingenten  beholdes  slik  den  er  i  dag 


Kasserer  foreslo  arette  opp  en  feil  som  ble  gjort  med  budsjettforslaget  for 


Krysningsprosjektet,  og  sette  posten  til  30.000 


1 




Gerd  Langenes  onsket  at  'Giardiaprosjektet'  star  alene  i  budsjettet,  og  ikke  delt  med 


Helse 


Hanna  Gautun  foreslo  at  'Helse'  ivaretas  av  Avlsradet.  Ordstyrer  fastslo  sd  at  Giardia 


star  for  seg  selv,  og  far  15.000 


Representasjon  inkluderer  klubbens  stand  pa  Dogs4All  og  Villmarksmessen  pa 

Lillestrom 


Rita  H.  Daverdin  spurte  om  det  var  planer  for  revisjon  av  Lundehundboka.  Leder 


informerte  at  styret  er  begynt  a  sette  av  penger  til  ny  bokom  noen  ar.  Ellers  vil  styret 


til  hosten  se  pA  mulighetene  for  a  kjope  opp  forlagets  restopplag 


Hanna  Gautun  spurte  om  det  var  realistisk  at  redaksjonen  klarer  a  redusere 


kostnadene  til  45.000,-  .Redaksjonen  svarte  at  det  er  intensjonen 


Arsmetet  tok  budsjettet,  bade  for  resten  av  2017  og  for  2018  til  etterretning 
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 Innkomne  saker 


Ingen  saker  mottatt  innen  fristen  31  ,03.2017 
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 Saker  fremmet  av  styret 


a)  Regnskapsaret  og  arsmeldingen  skal  folge  kalenderaret  fra  1.1.2018 


Norsk  Lundehund  Klubbs  regnskap  avsluttes  31.  12,  hvert  ar.  Regnskapet  legges  fram 


til  revisjon  somet  helarlig  regnskap  som  gar  fra  1.1.  til  31.12. 


Dette  krever  ingen  lovendring,  og  ble  enstemmig  vedtatt.  Christen  Lang  gir  Solveig  B 


Steinnes  honnor  for  denne  endringen! 


b)  Ved  valg  p&  arsmotet  onsker  styret  at  avstemmingen  skal  vaere  skriftig 


Forslaget  ble  enstemmig  vedtatt 


c)  Utdeling  av  hederspris 


Det  ble  utdelt  to  hederspriser  i  &r.  Den  ene  gikk  til  Gerd  Haugen,  Kennel  Lovheim,  for 


hennes  mangearige  innsats  og  oppdrett  av  lundehunder.  Hun  fikk  sin  forste 


lundehund  i  1988,  og  har  et  stort  oppdrett  bak  seg  gjennom  mange  &r.  Hun  kunne 


dessverre  ikke  vaere  tilstede  denne  kvelden,  men  hadde  fatt  besok  av  klubbens  leder 


Merete  Evenseth  og  styremedlem  Alejandra  Garcia  tidligere  pa  dagen,  og  fra 


festdeItakerne  fikk  hun  staende  applaus! 


Den  andre  hedersprisen  gikk  til  Unni  Hofstad.  Sammen  med  sin  mann  Eilif,  startet 


hun  sin  lundehundkarriere  i  1992,  med  Kennel  Alvisheim.  Det  har  etterhvert  blitt  56 


valper  fordelt  pa  17  kull,  og  en  hund  fra  hennes  oppdrett  har  blitt  godkjent 


ettersokshund.  Unni  mottok  diplom  og  sloyfe,  og  fikk  staende  applaus  fra  salen.  Hun 


ble  svaert  glad  og  holdt  en  fin  takketale 


Valg 
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Der  var  57  avgitte  stemmer  og  20  forhandsstemmer  (2  ble  forkastet) 


Tilsammen  77  stemmer. 


Gerd  Langenes  trakk  seg  fra  styret  i  lopet  av  valgperioden,  og  Alejandra  Garcia  og  Geir 


Morten  Jansberg  onsket  ikke  gjenvalg.  Leder  Merete  Evenseth  takket  dem  for  deres  innsats  i 


de  ar  de  har  sittet  i  styret 
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Valgkomiteens  innstilling  til  nytt  styre  var 


Leder 

Merete  Evenseth  (likke  pa  valg,  sitter  1  ar  til) 


Nestleder 

Astrid  Driva  Rodsand  (ny,  velges  for  2  ar) 


Styremedlem 
 Irene  Stolan  (ikke  pa  valg,  sitter  1  ar  til) 


Styremedlemmer  (2  velges) 
 Svein  Birger  Syversen  (ny,  2  &r) 


Solveig  B.  Steinnes  (ny,  2  &r) 


Karen  Elise  Dahlmo  (ny,  2  &r) 


Varamedlemmer  (2  velges) 
 Elisabeth  Rosholt  (ny,  1  &r) 


Even  Tver@mo  (ny 
 1  &r) 


Torhild  Morgestad  (ny,  1  ar) 


Valgkomite 
 Trygve  Widding  (fikke  pa  valg,  sitter  1  ar  til) 


Rita  H.  Daverdin  (ny,  2  &r) 


Elin  D.  W.  Johannessen  (ny,  2  ar) 


Vara  til  Valgkomiteen 
 Morten  Strandmoe  (ny,  1  ar) 


Revisor  (Ikke  p&  valg) 
 yvind  Hjelme 


Vararevisor  (Ikke  p&  valg) 
 Odd  Reidar  Gautun 


Valgresultat  ble  presentert  av  valgkomiteen  ved  Trygve  Widding 


Styret: 


Nestleder: 
 Astrid  Driva  Rodsand 
 62  for,  9  imot,  6  blank 


Styremedlem 
 Svein  Birger  Syvertsen 
 44  for,  8  imot,  25  blank 


Styremedlem 
 Karen  Elise  Dahlmo 
 59  for,  O  imot,  18  blank 


(kandidat 
 Solveig  B.  Steinnes 
 42  for,  11  imot,  24  blank) 


Varamedlem 
 Elisabeth  Rosholt 
 56  for,  2  imot,  19  blank 


Varamedlem  (1  ar,  ny) 
 Even  Tveramo 
 56  for,  5  imot,  16  blank 


(kandidat 
 Torhild  Morgestad 
 24  for,  11  imot,  42  blank) 


Valgkomite 


Medlem  (ny,  2  &r) 
 Rita  H.  Daverdin 
 57  for,  12  imot,  8  blank 


Medlem  (ny, 
 Elin  D.  W.  Johannessen 
 65  for,  5  imot,  7  blank 


Vara  til  Valgkomiteen 


(ny,  1  ar) 
 Morten  Strandmoe 
 67  for,  7  imot,  3  blank 


Leder  takket  for  fremmetet  g  mateleder  hevet  arsmotet 


Referent:  Torbjerg  'Lille'  Wagtskjold 


Protokoll  godkjent: 


Dato 
 Dato 


Navn: 
 Navn 


Gro  W.  Viken 
 Tor-  -Arne  Helle 
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