
 
 

Årsmøteprotokoll Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 
19. februar 2021 

 
Fremmøtte: 15  Stemmeberettigede: 15 
 
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 
Ved begynnelsen av møtet var det 14 fremmøtte medlemmer. Underveis i møtet 
ankom ytterligere et medlem. Alle medlemmene hadde stemmerett. Det var ingen 
fullmakter.  
 
2. Valg av møteleder: 
Tor Rynning-Torp 
 
3. Godkjenne innkallingen: 
Bekjentgjort i Dachshunden 4-20, på klubbens hjemmeside og Facebookside. 
Årsmøtedokumentene ble gjort tilgjengelig 14 dager før årsmøte.  
 
Innkallingen ble godkjent. 
 
4. Valg av referent:  
Alice Karlsen 
 
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen: 
Øyvind Sætre 
Liv Arnhild Myrholmen 
 
6. Valg av Tellekorps: 
Bård Kjos 
Wenche Andreassen Moe 
 
7. Godkjenne sakslisten: 
Sakslisten ble godkjent.  
 
8. Styrets årsberetning: 
Møteleder gjennomgikk årsberetningen for salen. Under punktet Andre Aktiviteter 
forslo møteleder at vi fortsetter å føre statistikk over hvor mange av medlemmer som 
er aktive gjennom utstillinger og prøver, slik det ble gjort i 2019. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
 



9. Årsregnskap med revisors beretning: 
Regnskapet og Revisjonsberetning fra Trine Næss ble gjennomgått av kasserer Bård 
Kjos. Årsregnskapet og revisors beretning ble godkjent.  
 
10. Forslag og saker som står oppført på dagsorden: 
 
10.a Forslag til endring i klubbens lover § 3-2 Møte og stemmerett 

 
Årsmøtet vedtok at setningen «Det kan kun stemmes ved personlig 
fremmøte.» etterfølges med at: 

 
«Både fysisk og digital deltakelse i klubbens møtevirksomhet regnes 
som personlig fremmøte.» 

10.b Forslag til endring i klubbens lover § 3-3 Innkalling 

Årsmøtet vedtok at formuleringen «/poststemplet senest» tas ut i begge 
strekpunktene. 
 
11. Valg av leder for 2 år: 
Tor Rynning-Torp - valgt 
 
12. Valg av to styremedlemmer for 2 år 
Alice Karlsen - valgt 
Bente Fimland Therkelsen – valgt 
 
13. Valg av to vararepresentanter for 1 år: 
Aleksander Repvik Moljord - valgt 
Espen Sigvard Hansen - valgt 
 
14. Valg av revisor og vararepresentant for 1 år: 
Trine Næss (revisor) – valgt 
Wenche Andreassen Moe (vararevisor) - valgt 
 
15. Valg av valgkomite med vararepresentant for 1 år: 
Leder: Eddie Moljord - valgt  
Medlem: Bjørg Halldis Flatin - valgt 
Medlem: Magnus Junge Andersen - valgt 
Varamedlem: Liv Arnhild Myrholmen - valgt  
 
16. Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til DHT for 1 år: 
Klubbleder er også leder av Norske Dachshundklubbers Forbund og bør ikke ha 
dobbeltrolle på Dachshundtinget. Nestleder Vigdis Bjørkli, kasserer Bård Kjos samt 
et styremedlem ble valgt som klubbens representanter. Styret gis fullmakt til å velge 
den tredje representanten samt evt. vararepresentant blant styrets medlemmer ved 
forfall.  

             
---------------------------------------------                               ------------------------------------------                    
Liv Arnhild Myrholmen     Øyvind Sætre  

 

 

Liv Arnhild Myrholmen 
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