
Referat fra årsmøte for 2011 i Ytre Namdal Hundeklubb 
 

Torsdag 1. mars 2012 kl. 19.00 i kantina på rådhuset Kolvereid. 

11 medlemmer møtte. 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

Godkjent. 

 

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

Møteleder: Ronny Becker. 

Referent: Anette Lundin. 

2 medlemmer til å underskrive protokollen: Annette Traxler og Katrin Seterøy Klingen. 

 

3. Årsberetning. 

Marion Becker leste gjennom årsberetningen. 

Godkjent. 

 

4. Regnskap for 2011. 

Ronny Becker tok en gjennomgang av regnskapet for 2011.  

Godkjent. 

 

5. Revisjon. 

Regnskapet er godkjent av klubbens revisor Gjertrud Olsen. 

 

6. Styret ber om ansvarsfrihet. 

Godkjent. 

 

7. Forslag til aktiviteter 2012. 

Forslag fra medlemmer utover det som stod oppført på årsmøteinnkallingen: 

Utstillingstrening. Møtetrening mellom ulike hunder i ulike situasjoner. Kurs ”før man kjøper 

hund”.  Hverdagslydighet/dressurkurs i helger. Temadager/treninger i helger.  

Instruktørkomiteen tar disse forslagene med seg og vil jobbe videre med dem.  

 

8. Forslag til budsjett 2012. 

Godkjent. En av årets store investeringer blir innkjøp av gressklipper til Kumlan. 

Ivar Svendsen kom med forslag om at klubben søker om momskompensasjon, og forslår at 

styret undesøker dette nærmere og eventuelt sender inn en søknad. 

 

9. Fastsettelse av kontingent 2013. 

Kontingenten forblir uendret, dvs. 400 kr for hovedmedlem og 50 kr for husstandsmedlem. 

Grunnkontingenten til NKK kommer i tillegg. 

 

10. Valg. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent, og følgende ble valgt: 

2 styremedlemmer: Anette Lundin og Torgeir Åkervik (valgt for 2 år). 

2 varamedlemmer til styret: Vara 1 Kjersti Skorstad og vara 2 Elin Strandvahl (valgt for 1 år). 

3 medlemmer til valgkomite: Ronny Becker, Kurt Fallmyr og Annette Traxler (valgt for 1 år). 

1 varamedlem til valgkomite: Kjetil Lindgjerdet (valgt for 1 år). 

Revisor: Gjertrud Olsen (valgt for 1 år). 

Vararevisor: Katrin Seterøy Klingen (valgt for 1 år). 



 

Møtet ble avsluttet kl. 19.40.  

Servering av fruktfat og nystekte vafler.  

Overrekkelse av blomst og en stor takk til avtroppende styremedlemmer Anne Karin Livik og 

Odd Martin Strandvahl.  

 


