
Referat fra 
Årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb 

Åros Camping, Søgne 3. August 2018 

Leder Merete Evenseth ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 

1 Godkjenning av antall stemmeberettigede: 
Totalt 58 tilstedeværende stemmeberettigede, 4 fullmakter og 19 forhåndstemmer. 

2 Godkjenning av innkalling: 
TnnkaUingen ble enstemmig godkjent. 

2. b Leder informerte om at da ingen fra valgkomiteen hadde anledning å være tilstede ved årsmøtet,
hadde leder av valgkomiteen spurt Jon Wagtskjold om å lede valget. Dette ble enstemmig godkjent.

3 Valg av møteleder: 
Jon Wagtskjold ble enstemmig valgt til møteleder 

4 Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen: 
a. Referent: Torbjørg 'Lille' Wagtskjold enstemmig valgt.

b. Tellekorps: Rune Aga og Elin Mariboe ble enstemmig valgt. Tellekorpset ble utvidet med Unni
Hofstad.

c. Representanter til å underskrive protokollen: Christen Lang og Birgit Andersen ble enstemmig
valgt.

5 Årsmelding 2017 
Årsmeldingen i sin helhet er å finne i innkallingen i Lundehund-nytt nr. 2/2018 og leder henviste 
til denne. Hun bemerket at der var en feil i Årsrapporten fra Oslo. Ragna Fossen hadde bedt om at 
hennes navn ble strøket, slik at Alejandra Garcia sitt navn står alene som fylkeskontakt for Oslo. 

Leder viste forsamlingen den fine, gamle klubben som styret har, og Roar Torsteinsen fortalte 
historien om hvordan den kom til klubbens styre. 

Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent. 

6 Regnskap 2017 



Regnskapsfører gjennomgikk regnskapet. Det har gått mer penger til data enn budsjettert, men 
samtidig har klubben fått mer inntekter fra utstilling, momsrefusjon, og fra Lundebua. 

Gerd Langenes bemerket at Giardia og Helse fortsatt er ført sammen som en post. Astrid Driva 
Rødsand foreslo at regnskapsfører skal lage en oversikt over gaver til disse, slik at man får et 
riktigere bilde av de to postene. 

På forespørsel redegjorde Hanna Gautun for Krysningsgruppens og Avl- og Sunnhetsutvalgets 
utgifter 

Regnskapsfører leste revisors beretning, som ble tatt til etterretning. 

Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. 

7 Kontingent og Budsjettforslag for 2018 

Regnskapsfører gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2018. Gerd Langenes bemerket at posten 
for Giardia er redusert fra NOK 10 000,- til 5000,-. Regnskapsfører påpekte at klubben har penger, 
og at utgifter som påløper Giardiagruppen vil bli betalt, selv om de overskrider budsjettet på 5000,-. 
Det ble endel kommentarer og spørsmål fra årsmøtet om hva som er vanlig/riktig praksis ved 
budsjettering, og på forslag ble det deretter vedtatt å heve denne budsjettposten til 10 000,-. 

Christen Lang orienterte om behovet for å avholde et dommerseminar i 2019, og det ble vedtatt at 
klubben setter opp 10 000,- for dette. 

Kontingenten forblir uendret i budsjettperioden. 

Årsmøtet tok deretter budsjettet til etterretning. 

8 Innkomne saker 
• Forslag om at NLK Avdeling Nordland legges ned

o Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Nordland vil heretter få oppnevnt
kontaktperson(er) av styret.

9 Saker fremmet av styret: 
• Forslag om tilpasning av klubbens lover til ny NKK lovmal

o Gerd Langenes bemerket at teksten i § 2-5 Æresmedlem, er uheldig formulert. Det
ble vedtatt å stryke setning nummer to, og paragrafen lyder da slik: «Styret kan på
årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.» 

o Astrid Driva Rødsand orienterte om §3-2 der det var foreslått at en må ha vært
medlem i minst 26 uker for å ha møterett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet ga



sin tilslutning til at dette blir endret til « ••• minst 6 uker har stemmerett på 
årsmøtet.» 

• Stipendordninger for de som ønsker å ta dommerutdannelse
o Årsmøtet hadde delte meninger om hvorvidt klubben skal yte økonomisk støtte til

medlemmer som ønsker å ta dommerutdannelse. Med utgangspunkt i diskusjonen
fikk styret i oppdrag å utrede forslag til stipendordning for spesialdommere på rasen
vår.

• Utdeling av hederspris

10 Valg 

o Det ble delt ut to hederspriser i år. Petter Nilsen fikk hederspris for sin utrettelige
innsats med hjelp og råd om IL-syke hunder til deres eiere.

o Jon Wagtskjold fikk hederspris for sin jobb med layout av Lundehund-nytt,
klubbens brosjyrer, ordstyrer på årsmøtene og klubbens medlemstjenester.

Der var 58 avgitte stemmer inkl. 19 forhåndsstemmer (3 ble forkastet). 
Tilsammen 55 stemmer. 

Irene Stølan ønsket ikke gjenvalg. Leder Merete Evenseth takket henne for hennes innsats i de år 
hun har sittet i styret. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre var: 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlemmer (2 velges) 

Merete Evenseth (gj. valg, velges for 2 år) 
Astrid Driva Rødsand (ikke på valg, sitter 1 år til) 
Svein Birger Syversen (ikke på valg, sitter 1 år til) 
Karen Elise Dahlmo (ny, 2 år) 
Even Tveråmo (ny, 2 år) 
Solveig B. Steinnes (ny, 2 år) 
Kari M. Haugland (ny, 2 år) 
Tor-Ame Helle (ny, 2 år) 

Varamedlemmer (2 velges)            Elisabeth Røsholt (ny, 1 år) 
Hilde-Britt Nilsen (ny, 1 år) 
Gunn Haugstulen (ny, 1 år) 

Valgkomite 

Vara til Valgkomiteen 

Rita H. Daverdin (ikke på valg, sitter 1 år til) 
Elin D. W. Johannessen (ikke på valg, sitter 1 år til) 
Morten Strandmoe (ny, 1 år) 

Irene Stølan (ny, 1 år) 



Revisor 
Vararevisor 

Øyvind Hjelme (velges for 2 år) 
Odd Reidar Gautu.n (velges for 2 år) 

Valgresultat ble presentert av Jon Wagtskjold på vegne av valgkomiteen: 

Styret: 
Leder: 
Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 
(inntil 2 kandidater velges) 
Varamedlem (1 år, ny): 
Varamedlem (1 år, ny): 
Varamedlem (1 år, ny): 

V algk.omite: 
1 Medlem (ny, 2 år): 

1 V ara til Valgkomiteen 
(ny, 1 år): 

Revisor (velges for 2 år) 
Vararevisor (velges for 2 år) 

Merete Evenseth   
Karen Elise Dahlmo 
Even Tveråmo
Solveig B. Steinnes
Kari M. Haugland 
Tor-Ame Helle            

Elisabeth Røsholt 
Hilde-Britt Nilsen 
Gunn Haugstulen 

Morten Strandmoe 

Irene Stølan 

Øyvind Hjelme   
Odd Reidar Gautun 

Leder takket for fremmøtet og møteleder hevet årsmøtet. 

Referent: Torbjørg 'Lille' Wagtskjold 

Protokoll godkjent: 

50stemmer 
42 stemmer 
12 stemmer 
26 stemmer 
16 stemmer 
11 stemmer 

36 stemmer 
23 stemmer 
37 stemmer 

51 stemmer 

50 stemmer 

52 stemmer 
52 stemmer 

Navn: b \ V:�jr.\,- &v--. cA tco-e.

Birgit Andersen 




