
Årsmøte i Ytre Namdal Hundeklubb 18.02.2010 

 
Kl. 19.00 i Formannskapssalen, kommunehuset på Kolvereid. 13 medlemmer møtte.  

 

Sak 1. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen. 

Valgt: 

Møteleder: Ronny Becker 

Referent: Anette Lundin 

2 til å skrive under protokollen: Synnøve Hansen og Marion Paulsen 

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent. 

 

Sak 3. Årsberetning. 

Årsberetningen ble lest opp av leder Mariann Hovin, ingen innvendinger. 

 

Sak 4. Regnskap for 2009. 

Kasserer Jakob Finne gikk gjennom regnskapet. Kommentar fra revisor om at vi bør 

prøve å få til et system som gjør det lettere å spore innbetalinger. Det er et problem at 

folk ikke skriver hva innbetalingene gjelder. 

 

Sak 5. Sittende styre ber om ansvarsfrihet. 

Vedtatt. 

 

Sak 6. Forslag til budsjett 2010. 

Leder Mariann Hovin gikk gjennom forslag til budsjett 2010. Inntektene fra kontingent er 

beregnet ut fra fjorårets kontingent. Spørsmål om instruktørene Ronny Becker og Marion 

Paulsen er fornøyde med betalingen de får for å holde kurs. De er fornøyde med dagens 

ordning. 

 

Sak 7. Forslag til aktiviteter 2010. 

Det overlates til det nye styret å fastsette aktiviteter. 

 

Sak 8. Fastsettelse av kontingent 2011. 

Forslag fra styret på 400 kr + en eventuell grunnkontingent til Norsk Kennel Klub om vi 

blir medlem der. Det er ønskelig at kontingenten økes for å bl.a. finansiere leie av 

ridehallen vinterstid. Kontingenten gjøres personlig. 

Forslag om at familiemedlemmer betaler 50 kr, opp til det nye styret å fastsette. 

Enstemming vedtatt. 

 

Sak 9. Innmeldte saker til årsmøtet. 

a) Innmelding av Ytre Namdal Hundeklubb i Norsk Kennel Klub. 

Gjennomgang av fordeler med å være medlem av Norsk Kennel Klub. Viktige 

poeng som trekkes fram er godkjennelse av instruktører, både nåværende og 

framtidige. Diverse rabatter, bladet Hundesport, juridisk hjelp. 

Enstemmig vedtatt at det nye styret søker om opptak i NKK. 



 

b) Endring av vedtekter i vervsperiode for varamedlemmer og valgkomite. 

Forslagsstiller trakk forslaget sitt. Dette fordi klubben vil søke om 

medlemsskap i Norsk Kennel Klub, og må dermed følge deres fastsatte 

lovnormal. 

 

Sak 10. Valg. 

Valgkomiteens forslag på valg ble vedtatt. 

Leder: Silje Vågø, 1 år. 

Styremedlemmer: Anne Karin Livik og Ole Martin Strandvahl, 2 år. 

Varamedlemmer og valgkomite: Gjertrud Olsen og Siv Øren, 1 år. 

Revisorer: Gjertrud Olsen og Åke Ivar Rønningen, 1 år. 

 

Det ble gitt en liten oppmerksomhet til de fra styret som gikk ut. Takk for innsatsen! 

 

Møtet ble hevet kl. 20.15. Sosial avslutning med kaffe og kaker. 

            


