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Protokollfra

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2009
avholdt fredag 24. April 2009
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REFERAT FRA NORSK PINSCHERKLUBBs

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2009
Fredag den 24. april 2009 – kl.1900
31 stemmeberettige medlemmer var tilstede, og det var 42 innsendte forhåndsstemmer.
Formann, Christian Kristensen, åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.
Anders Tunold-Hanssen ble enstemmig valgt til ordstyrer.
Sak 1
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sak 2
Til referenter ble valgt:
Til å underskrive protokollen ble valgt:
Til tellekorps ble valgt:

Caroline Hals og Aud Holmen
Anne Helene Utgaard og Sølvi Blomberg
Arna Jensen og Anne Lærum

Sak 3
Årsberetningen fra Styret ble enstemmig godkjent med følgende anmerkninger:
Årsmøtet påla styret å ordne opp i saken med Brønnøysundregisteret
Avlsstrategi: Styret ble bedt om å lage en plan for avlsstrategien i NPK.
Her ønsket styret innspill fra medlemmenevelkommen.
Vaksineproblemer hos Pinscher: Styret ble bedt om fremskaffe data angående dette
problemet, og publisere det i PinscherPosten. Det ble opplyst på årsmøtet at NKK
ville ha en artikkel om vaksinasjonsproblemer hos hund.
Årsmøtet bemerket at det manglet opplysninger om øyelysing av eldre hunder
innenfor pinscherrasene i årsberetningen. Det ble opplyst at svært få pinschereiere
hadde sendt inn resultater til NPK selv om klubben refunderer 50% av utgiftene til
øyelysing. Tilbudet gjelder også i 2009, og gjelder alle medlemmer i NPK. Styret ble
oppfordret til å informere medlemmene bedre i sakens anledning.
Årets hund: Årsberetningen manglet opplysninger om Årets hund – det ble også
etterlyst hvoir mange utstillinger den enkelte hund hadde deltatt på da dette har
betydning for vurderingen av den poengsum den enkelte hund har oppnådd.
Årsmøtedeltakerne kritiserte også at protokollen fra årsmøtet i 2008 ikke var sendt
medlemmene.
Årsmøtet oppfordret styret til å komme i gang med Pinschertreffene på Ekeberg
igjen
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Årsmøtet ville også vite hvilket resultat det ble av målingen av Dvergpinschere samt
at resultatet skal publiseres i PinscherPosten så snart de er ferdige.
Årsmøtet fremførte mye kritikk av den målingen som ble utført på utstillinger. Samme
hund kunne variere med mange cm. bare fra lørdag til søndag.
Det ble fremført ønske om at NPK skulle arrangere Open Show.
I styrets årsberetning for 2008 ble det opplyst at revisor var medlemr i klubben –
årsmøtet påpekte at dette ikke var riktig og heller ikke nødvendig
Årsmøte påla styret å publisere årsmøteprotokollen fra 2008 på NPKs hjemmeside.

Sak 4
Regnskapet for 2008 ble enstemmig godkjent med følgende anmerkning:
Årsmøtet kritiserte styrets treghet i forbindelse med utsendelsen av regninger, og
spesielt regningene for juleannonser som enda ikke var sendt ut. . Styret lovet å
innskjerpe sine rutiner.
Sak 5
Revisors beretning ble enstemmig godkjent uten anmerkning.

Sak 6
Styrets planer for 2009 ble enstemmig godkjent med følgende anmerkninger:
Årsmøtedeltakerne mente styret burde arbeide for å kunne avholde minst 2
medlemsmøter i løpet av året, da gjerne med en foredragsholder.
Redaktøren i PinscherPosten, Caroline Hals, hadde et sterkt ønske om å få inn stoff
fra medlemmene.
Styret skal kontakte kontaktpersonene til NPK rundt om i landet for å få inn stoff til
PinscherPosten.
Årsmøtedeltakerne mente at styremedlemme skal være mer forsiktige på NPKs forum
og de skal ikke anbefale noen oppdrettere fremfor andre.
Medlemskontingenten må være med i styrets planer. Medlemskontingenten for 2010
beholdes på samme nivå som i 2009.
Avlsrådet og styret skal jobbe med en avlsstrategi, der medlemmene skal få komme
med innspill.
Sak 7
Budsjett for 2009 godkjent.
Sak 8
Valg.
Kommentar:
Styret skulle ha informert medlemmene om at det ble gjort en feil ved valget i 2008,
da de valgte inn Caroline Hals for 1 år. I følge NPKs regler kan et medlem kun
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velges inn for 2 år, ikke 1 år. Caroline Hals ble derfor værende i styret enda ett år
uten å være på gjenvalg. Irene Kuisma valgte å trekke seg p.g.a. feilen som ble gjort i
fjor, slik at valget skulle bli riktig dette året.

Styremedlemmer
Grethe Lærum -Dvergpinscher – valgt for 2 år.
Kari Øverland Sanne -Affenpinscher – valgt for 2 år.
Linn Palm
-Pinscher – valgt for 2 år
Varamedlemmer
Eva Hunstad
Lena Berg Jensen

-Pinscher – valgt for 1 år.
-Dvergpinscher – valgt for 1 år.

Revisor
Aud Holmen (for 1 år) – Vararevisor Kjell Lærum (for 1 år)

Valgkomiteen
Toril Dønheim, Anne Lærum og Arna Jensen (valgt for 1 år)
Varemedlem til valgkomiteen Marion Monsen
Det nye styret for 2009, består av følgende medlemmer:
Formann:
Christian Kristensen (1 år igjen)
Styremedlemmer: Grethe Lærum (2 år), Linn Palm (2 år),
Kari Øverland Sanne (2 år), Caroline Hals (1 år igjen), Gry E.H.Valhaug (1 år igjen),

Varamedlemer: Eva Hunstad (1 år), Lena Berg Jensen (1 år)
Referenter: Caroline Hals – Aud Holmen

Protokollen er lest, og er i samsvarer med årsmøtes vedtak og anmerkninger/pålegg til
Styret.

Dato:________________________

_______________________
Anne Helene Utgaard

_________________________
Sølvi Blomberg

