
Referat fra årsmøte i NAAK 2015 

Årsmøtet ble avholdt på utstillingsplassen ved Muusøya renseanlegg søndag den 5. juni 2016 

Det var 9 medlemmer tilstede på årsmøtet. 

Sak 1; Åpning / Konstituering: 

Møteleder: Linn Hanssen 

Møtesekretær: Hege Mjøs  

Tellekorps: Jørn Mjøs Bente Vedal  

Til å skrive under protokollen: Bente Vedal Jørn Mjøs  

 

Vedtak: Konstituering ble enstemmig valgt. 

Sak 2; Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Innkalling og kunngjørelse av årsmøtet er gjort i henhold til vedtektene. 

Innkalling til årsmøtet ble sendt den 16.04.2016. 

  

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

Godkjenning av dagsorden: 

Sak 1:Konstituering: 

▪Valg av møteleder 

▪Valg av sekretær 

▪Valg av tellekorps 

▪Valg av protokoll vitner 

Sak 2:Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent  

Sak 3:Årsberetning 2015 

 Klubben har jobbet med flere ting dette året. Mye gikk til planlegging av EDS. Klubben har sett på 

aktiviteter som kan skaffe inntekt. Det har vært arrangert MH test og seminar. Vi har solgt kalender 

med bilder fra medlemmer.                                                                                                                                                      

Klubben har arbeidet med hjemmesiden slim at den har blitt lettere å navigere i, mer utfyllende og 

mer regelmessig oppdatert.                  Et tips fra medlemmer er å legge ut link på facebooksiden når 

det er oppdateringer på hjemmesiden.                                                                                               

Medlemstallet er synkende og klubben må se på måter for å øke medlemstallet.                                  

Klubben har gått ca 1200 kr i pluss dett året og har rundt 30 000 kr på bok                                                             

Klubben har opprettet grasrotandel hos norsk tipping og medlemmer oppfordres til å legge til 

klubben som sin grasrotandel.                                                                                                                                                         

Sak 4:Regnskap 2015 



Kasserer gikk gjennom regnskap 2015 . Såesialen ble avholdt ifm EDS. NKK hadde høye priser for leie 

av ring og dommer fra USA ble en kostnadsbærer. Sett opp mot antall påmeldte førte det til et isolert 

underskudd på kr. 2269,- Av inntekter for 2015 er medlemskap, seminaravgift og MH beskrivelsen 

hovedkilder. Ved årets slutt viste regnskap at klubben gikk 30 742,- i pluss. 

Vedtak: regnskap godkjent  

 

Sak 5:Valg av medlemmer til Styret 

Det kom forslag om åpen avstemming ved valg av medlemmer til Styret, dette ble enstemmig vedatt. 

Det var kommet inn 2 forhåndsstemmer  

Stemmene ble fordelt slik: 

Styret: 

Leder: 8 for – 2 blank 

Sekretær: 11 for  

Styremedlem 2 år : 9 for 1 blank  

Styremedlem 1 år : 9 for 1 blank  

Varamedlem: 11 for  

Varamedlem: 10 for  

Revisor: Hege Mogård: 9 for  

Valgkomité: 

Medlem 9 for  

Styret i NAAK ser nå slik ut: 

Styret: 

Leder: Kai Erik Brun  

Nestleder: Marte M. Lie Graasvold ikke på valg  

Kasserer: Linn Hanssen ikke på valg  

Sekretær: Mirjam Solbakk  

Styremedlem: Hege Mjøs  2 år  

Styremedlem: Pia Javery 1 år  

Varamedlem: Nina Hermanssen 1 år  

Varamedlem: Annette embretsen 1 år 

Valgkomité: 

Leder: Bente Vedal ikke på valg  



Medlem: Rebecca Engvik Ikke til valg 

Medlem: Roy Inge Ueland 1 år  

Revisor: Hege Mogård  

 

Sak 6; Innkomne forslag: 

Det hadde ved fristens utløp ikke kommet forlag til saker. 

Klubben tildelte Friedrich Birkmar en diplom for flotte resultat på Crufts 2016  


