Protokoll årsmøte i Norsk Grand Danois Klubb 28.05.2020

Protokoll rsmøte 2 .0 .2020
Årsmøtet startet kokken 19:00
I henhold til dagsorden ble følgende saker behandlet:

1. Oppnevnelse av møteleder, referent, tellekorps og to (2)
representanter til å undertegne møteprotokollen
Nora Skotaam ble valgt til møteleder.
Ida Nygaard ble valgt til referent.
Thomas Bjerkan og Terese Tenden ble valgt til å undertegne protokollen.
Anne Cathrine Halvorsen og Dag Nygaard ble valgt til tellekorps.

2. Godkjennelse eller nektelse av stemmerett for fremmøtte
medlemmer, derunder godkjennelse av eller forkasting av
forhåndsstemmer. Godkjennelse av observatørers tilstedeværelse
Til stede var 11 medlemmer. Alle de fremmøtte medlemmer var stemmeberettigede.
Ingen forhåndsstemmer var innkommet.
Ingen observatører var til stede.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten merknader.

4. Godkjennelse av årsberetning for år 2019
Årsberetningen ble kort gjennomgått og godkjent uten merknader.

5. Innkomne forslag
5.1 Avlsforbud for valper med innavlsgrad høyere enn 12,5 %
Avlsrådets forslag om at avlsforbudet for valper med innavlsgrad høyere enn 12,5 % opprettholdes
ble enstemmig godkjent.

5.2 Krav om øyelysning
Avlsrådets forslag om krav om øyelysning av foreldredyr før paring ble godkjent med 10 mot 1
stemme.

________________________
Thomas Bjerkan

________________________
Terese Tenden
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6. Godkjennelse av regnskap med revisjonsberetning for år 2019
Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent med følgende merknad:
Det har kommet en endring i regnskapet etter at papirene til årsmøtet ble sendt ut. Overskuddet er
nå på kr 8.977,-, egenkapital per 31.12.2019 kr 312.472,-. Siste versjon av årsoppgjøret sendes
medlemmene per e-post.

7. Behandling av kontingent
Kontingenten for 2021 forblir uendret.

8. Valg
Styret:
Styret ble valgt i henhold til valgkomitéens innstilling:
Leder – Heidi Lund – valgt for to år.
Nestleder: – Siri Tranby – ikke på valg.
Sekretær: – Nora Skotaam – ikke på valg.
Kasserer: Birgitte Aulin-Jansson – valgt for to år.
Styremedlem: Hege Randi Tørressen – valgt for to år.
Varamedlem: Berit Holter – valgt for ett år.
Varamedlem: Terese Tenden – valgt for ett år.
Valgkomité
Valgkomitéen ble valgt i henhold til valgkomitéens innstilling:
Leder – Anne Cathrine Halvorsen – valgt for to år.
Medlem: Elin Aalberg – valgt for to år.
Medlem: Ingvild Southorn – ikke på valg.
Varamedlem: Ylva Lindahl – valgt for ett år.
Revisor
Revisor ble valgt i henhold til valgkomitéens innstilling:
Revisor: Lene Fjellaas – valgt for to år.
Vararevisor: Raymond Alden – valgt for ett år.

Årsmøtet avsluttet klokken 19:53.

________________________
Thomas Bjerkan

________________________
Terese Tenden

