
Protokoll fra Arsmotet i Norsk Kennel Klub, region Oslo/Rkershus
torsdag 2t. april 2OL6, kl. 19.00

Apning. Der var innkalt til Srsmote med de frister som folger av vedtektene. Motet var

innkalt ved e-post til alle klubber i regionen.

Tilsammen 9 fremmotte - 5 fra styret og 4 delegater fra 3 klubber.

Tilsammen 5 stemmeberettigede.
Valg av: m6teleder: Kirsten Svendsen.

Referent: Anne lngebrigtsen

Tellekorps: Kari Bakos og Morten Krogstad

To til og undertegne protokollen: Steinar Svaren og Knut Brekke.

Arsberetningen 2015

Geir Ottesen leste opp Arsberetningen for 201.5. Godkjent.
Kirsten Svendsen gikk gjennom regnskapet og leste opp revisors beretning. Godkjent.

lnnkomne forslag:
Oslo og Omegn Dressurklubb Onsker innspilltil Oslo Kommune om hundesportens behov

knyttet til ride haller. lngen fra klubben var tilstede.
Vedtak: Styret bes fOlge opp saken.

Handlingsplanen og budsjettet for 2016 gjennomg6tt og godkjent.
VALG.

Anne lngebrigtsen pipekte at valgkomiteens forslag var innsendt for sent i forhold til fristen.

ArsmOtet besluttet like vel i behandle valgkomiteens forslag

Knut Brekke pipekte at Anne lngebrigsten pi Arsmotet ifjor ble valgt inn som medlem av

Norsk Schiferhund Klub avd. Oslo, altsi en rasehundklubb-avdeling. Under valgkomiteens

forslag er Anne lngebrigtsenf1rt opp som medlem av Stovner Hundeklubb, altsi en lokal

hundeklubb. Siden de valgte delegaters tilhOrighet i visse sammenhenger er av betydning for
valgbarhet og stemmerett, (59-4, h) bOr det ikke vere anledning til 6 bytte klubb i perioden

man er valgt for (2 5r). Forholdet bOr tydeliggjores i den angitte paragraf. Styret tok
problemstilli n gen til etterretn ing.

Styret:

Geir Ottesen, nestleder for 2 Ar

Pia Camilla Strandrud, styremedlem for 2 Ar

Jonna Vassbotn, styremedlem for 2 Ar

Anna Berntzen,l-. vara for 1 6r

Linn Gareid , 2. vara for L 6r

Valgkomite:
Jon G. Olsen tor 2 Ar

Hege Sommer Th@mt, vara for 1 5r.
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