Protokoll fra årsmøte i Norsk Tibetansk Terrier klubb 18.03.2021 på
teams
Styrets leder, Rita Rognli Theodorsen ønsket velkommen. Det deltok 21 medlemmer med gyldig
medlemskap.

Sak1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Kommentar fra årsmøtet: Bekjentgjørelsen har vært mangelfull. Det er ikke nok å sende innkalling på
Facebook. Det må sendes mail til alle medlemmer. Tidsfristen for utsending av årsmøtesakene er ikke
overholdt.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

Sak2. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Vedtak: Rita Rognli Theodorsen velges til møteleder og Anne Dorte Halberg velges til
sekretær. Maria Brunell og Eva Hystad velges til protokollunderskrivere

Sak 3. Årsmeldinger fra årsmøteperioden

Styrets årsberetning.
Kommentarer:
Skrivefeil – Nestleder ble valgt til 2021 ikke 2020.
I styrets årsberetning står at det er gjennomført en dobbeltutstilling og en enkel. Det
presiseres at det har vært gjennomført 3 utstillinger i 2020.
Avlsveiledningens årsberetning. Ingen anmerkning
Valpeformidlers årsberetning. Ingen anmerkning
Utstillingskomiteens årsberetning. Ingen anmerkninger
Oppdretters forums årsberetningen. Ingen anmerkninger
Jubileumskomiteens årsberetning. Ingen anmerkninger
Kari Hvam Larsen gikk gjennom valgkomiteens årsberetning. Årsberetningen var ikke sendt
ut sammen med årsmøtepapirene og ble derfor lest opp.
Vedtak: Årsberetningene for 2020 ble godkjent
Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning

Birgitte Edvardsen gikk gjennom regnskap og revisjonsberetning.
Vedtak: Regnskapet for 2020 ble godkjent

Sak 5. Fastsettelse av kontingent
Klubbens kontingent er pr i dag kr 250,-.
Vedtak: Ingen økning av kontingenten i 2022.

Sak 6. Budsjettforslag 2021 – Driftsbudsjett
Birgitte Edvardsen gikk gjennom budsjettforslag og driftsbudsjett for 2021.
Kommentar: Det kommer til bli brukt litt ekstra penger til Jubileumsutstillingen i 2021.
Vedtak: Budsjettforslaget for 2021 ble godkjent

Sak 7. Aktivitetsplan
Rita R. Theodorsen gikk gjennom aktivitetsplanen.
Kommentar: Det er satt i gang auksjon til inntekt for HART (Himalaya Animal Rescue Trust). Det bør
være med i aktivitetsplanen.
Vedtak: Aktivitetsplanen for 2021 ble godkjent

Sak 8. Innkomne saker
1: Styremedlemmers tidsperiode i styret.

Avstemning: 15 for og 4 mot styrets innstilling:
Vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag
Styret støtter ikke forslaget.
Det er opp til medlemmene selv å komme med forslag til styremedlemmer til årsmøte.
På denne måten mener styret man opprettholder en viss rullering samtidig som man
opprettholder kontinuitet i styret. Styret viser også til utfordring med å få tak i
medlemmer til verv.

2: Reversering av klubbens fritak fullcert ordning

Avstemning: 18 for og 1 mot styrets innstilling:
Vedtak: Årsmøte støtter forslaget.
Styret støtter forslaget:
Hovedstyret i NKK vedtok i sitt møte 3/21, sak /721 en justering av
praktisering av fullcertordningen som medfører følgende:
• Certifikat og reservecertifikat deles ut til de to beste hundene med CK som
ikke er Norske utstillingschampions. Er hunden som mottar certifikatet
fullcertet, dvs. at den ikke kan nyttiggjøre seg certet, blir reservecertifikatet
omgjort til certifikat. Er også denne hunden fullcertet, deles ikke certifikatet
ut.

•

Ordningen vil gjelde for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller
endre denne ordningen.

3: Forslag til utregning av Gulltibbe Agility/Hopp

Avstemning: 9 for og 6 mot styrets innstilling:
Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling.
Styret forslår følgende endring: 5 løp gjeldene da alle ikke har mulighet til 10 løp.
Justering til 5 løp kan være med på å motivere flere til å delta. I tillegg vil det samsvare
med Gulltibbe utstilling.
Med disse endringene støtter styret forslaget.

4: Midler til distriktene for kurs, instruktør etc.

Avstemning: 4 mot og 16 for styrets innstilling:
Vedtak: Saken avises da dette ikke er årsmøte sak.
Styret synes dette er et flott tiltak og oppfordrer til å søke til styret med kostnadsoversikt.

5: Godkjenning av klubbens lover.
Loven bør språk vaskes først

Vedtak: Årsmøtet gikk enstemmig inn for styrets innstilling:
Godkjenne NTTKs lover.

Sak 9. Valg

Styreleder

Rita Rognli Theodorsen

Ikke på valg (1 år igjen)

Nestleder

Anne Dorte Halberg

På valg 2 år

Styremedlem

Birgitte Edvardsen

På valg 2 år

Kari Anna Kobro

På valg 2 år

Monica Williksen

Ikke på valg (1 år igjen)

Varamedlem 1

Maren B Espedal

På valg 2 år

Varamedlem 2

Eva Hystad

På valg 1 år

Revisorer

Nina Jørgensen

På valg 1 år

Valgkomiteen:

Kari Hvam Larssen

På valg 2 år

Bente F Brunell

1 år

Kate Hofsøy

1 år

Rita K Jansen

1 år

Vara

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent
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Maria Brunell

Eva Hystad

