Årsmøteprotokoll
29/02-2020

1. Til stede 14 stemmeberettigete
Møteinnkallelsen ble godkjent
2. Tellekorps: Kari T, Wibecke, Rita
Underskrift protokoll: Monica og Dag Mikkel
Referent: Kari Hvam Larssen
Møteleder: Anne Kathrine Berner
3. Årsberetning gjennomgått
- Avlsformidlingens årsberetning er godkjent.
De gjør en fantastisk jobb
Det kom opp spørsmål angående LTV
Litt diskusjoner, og det blir gjort noen undersøkelser. Skal undersøke mer om emnet.
- Styrets årsberetning totalt, er godkjent
4. Regnskap med revisjonsberetning er godkjent.
Kommentar til revisorrapport: skal skrives på data (ikke håndskrevet)
Vi har et overskudd i 2019 på kr. 55 000
Noen frafall fra medlemmer i 2019
5. Kontingentfastsettelse:
økonomien er god i klubben, og holder på kontingenten som den er.
6. Budsjettforslag 2020: godkjent
Avsatt kr. 5.000 til kurs.
Satt av kr 7.000 til medlemsmøte og spesialen
Forslag om kurs (i dette tilfelle øyehelse), og hvordan medlemmer langt unna kan delta,
enten få en viss kompensasjon for reise, eller ha kurs i distriktene. Eventuelt streamet.
Dette blir tatt opp i styret.
7. Aktivitetsplan for 2020: godkjent
- Det er fastsatt spesialen i forbindelse med jubileumshelgen 18-20 juni 2021

Datoen for utstillingen blir 19/06-2021
- Rasespesialen vil i år bli samme helg som NKK Sandefjord
8. Innkomne forslag/saker
A) 1. Forslag om å legge ned Gulltibbelisten. Diskusjon rundt dette. Styret skal sende ut
en høring, om hvordan den vil se ut fremover, innen 2021. Avstemning for å legge ned
Gulltibbelisten:
For å legge ned listen = 1 stemme
For å beholde listen= 11 stemmer
Blanke = 2 stemmer
B) 2. Forslag om at Avlsveiledningen skal bestå av oppdrettere med god kunnskap om
rasen (som de har i dag).
AV bør også ha et minimum på fire personer og en vara (pr i dag 3 personer).
Forslag om flere i Avlsveiledningen (3 eller 5)
Valpeformidler trekkes ut av Avlsveiledningen og de trenger 1 eller flere nye til AV.
Avstemning at valpeformidler trekkes ut av AV., og det skal være 3 i AV.
For = 13 stemmer
Blank = 1 stemme
C) 3. Antallsbegrensning oppheves?
Kan først tas opp i 2022 ift. NKK´s regler
- Rita A. forlot møte og det er nå 13 stemmeberettigete
Stemme over at saken tas opp i 2022?
For = 9 stemmer
Mot = 1 stemme
Blank = 3 stemmer
- 3 har forlatt møtet, nå er vi 10 stemmeberettigete
D) 4. Endring av retningslinjer i NTTK
- Det hadde med blandingshunder å gjøre
Styret kan ikke behandle saken, da vi kun har med reinrasede hunder å gjøre

E) 5. Protokollføring på hjemmesiden i NTTK
- Styremøteprotokollene blir lagt ut på klubbens hjemmeside
- Årsmøteprotokoll legges ut i Tibetaner´n og hvis det lar seg gjøre, på klubbens
nettside.
9. Valg
Det har kommet inn forslag til kandidater, men ingen av forslagene ønsket å stå som
kandidat til valget.
Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon
Møtet ble avsluttet 14:45
Underskrift

Dag Mikkel Skauge

Monica Williksen

