Årsmøteprotokoll Vestfold-Buskerud Dachshundklubb
21. februar 2020
Fremmøtte: 32

Stemmeberettigede: 28

1. Valg av møteleder:
Tor Rynning-Torp
2. Godkjenne innkallingen:
Bekjentgjort i Dachshunden 4-19, på klubbens hjemmeside og Facebookside.
Årsmøtedokumentene ble gjort tilgjengelig 14 dager før årsmøte. Innkallingen ble
godkjent.
3. Valg av referent:
Bente Fimland Therkelsen
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen:
Jens Haltbakk Sætran
Lone Helle Hansen
5. Valg av Tellekorps:
Kåre Rybråten
Wenche Markussen
6. Godkjenne sakslisten:
Sakslisten ble godkjent.
7. Styrets årsberetning:
Møteleder gjennomgikk årsberetningen for salen. Under punktet om Styrets
virksomhet foreslo møteleder følgende tillegg:
Styret har igangsatt forsøk med evaluering av klubbens aktiviteter. I løpet av 2019
ble alle deltakerne på sporkurset, utstillingen i juni og drevprøven i september invitert
til å delta i evaluering av aktivitetene. Oppslutningen er noe ulik, men det kom inn
informasjon både om positive og mindre positive erfaringer. Funn fra evalueringene
brukes til å forbedre arrangementene. Evaluering av klubbens aktiviteter fortsetter i
2020.
Med tillegget ble årsberetningen godkjent, med de endringer som fremkom i møte.

8. Arsreqnskap med revisors beretninq :
Regnskapet ble gjennomgatt av kasserer Bard Kjos. Revisor Trine Naess la fram
revisjonsberetningen. Arsregnskapet ble godkjent.
9. Forslaq oq saker som star oppfort pa daqsorden:
Det var ingen saker pa dagsorden.

10. Valq av nestleder for 2 ar:
Vigdis Bjorkli - valgt
11. Valq av ett stvremedlem for 2 ar
Bard Kjos for 2 ar - valgt
Alice Karlsen for 1 ar - valgt
0yvind Saetre for 1 ar - valgt

oq

to stvremedlemmer for 1 ar:

12 . Valq av to vararepresentanter for 1 ar:
Skjalg Liljedal - valgt
Bente Fimland Therkelsen - valgt
13. Valq av revisor oq vararepresentant for 1 ar:
Trine Naess (revisor ) - valgt
Svein Lillebuen ( vararevisor ) - valgt
14. Valq av valqkomite med vararepresentant for 1 ar:
Leder: Eva Pedersen - valgt
Medlem: Elisabeth Reffhaug Lillebuen - valgt
Medlem: Eddie Moljord - valgt
Varamedlem: Bjorg Halldis Flatin - valgt
15. Valq av representant( er ) oq vararepresentant( er ) til DHT for 1 ar:
Leder og nestleder moter som representanter. Styret gis fullmakt til:

1) A avgjore om klubben skal sende ytterligere ett styremedlem, eller mote med
de to foreslatte samt en fullmakt.
2) A oppnevne vararepresentant blant styrets medlemmer ved forfall.
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