PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2010
I NORSK PINSCHERKLUBB
Fredag den 13. August 2010, kl 19.00
Sted: NKKs lokaler, Bryn, Oslo
21 forhåndsstemmer var kommet inn hvorav 1 ble forkastet da det manglet navn
på konvolutt. 13 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.
Ekstraordinært årsmøte ble åpnet av Interimsstyrets leder Grethe Lærum
SAK1
Gjennomgang av innkallingen til ekstraordinært årsmøtet
Innvendinger: Det er uteglemt punkt om økt medlemskontingent, samt
budsjett. Interimsstyret har ikke behandlet saken vedr.
medlemskontingenten.
Innkallingen enstemmig godkjent
SAK2
Til referenter ble valgt: Kaja S. Austdahl og Marte Inderhaug
Til å underskrive protokollen ble valgt: Maria Schultz og Anne Lærum
Tellekorps: Walter Frøyen, Odd Egil Hansen og Irene Kuisma
SAK3
Regnskap
- Henstilling til nytt styre; Alt regnskap må føres helt korrekt, på øret.
Driftsinntekter
- Innvending på at annonseinntekter er altfor lavt
Driftskostnader
- Avskrivninger hva er det; Diverse ting til utstilling, ting som er
defekte etc.
- Porto
Det poengteres at klubben må bli mer nøye med posteringer på
regnskapet i fremtiden, slit at posteringer blir plassert på riktig
sted.
Revisjonsberetning
- Forskuddsbetalinger ved medlemskontingenten for 2010 er tatt med til
inntekt i 2009.
Medlemskontingenten for 2011

- En økning av medlemskontingenten skulle vært behandlet sist årsmøte,
men dette ble ikke gjort. Ettersom Interimsstyret heller ikke har
behandlet denne saken blir denne saken tatt opp nå på det
ekstraordinære årsmøtet. Ønsket om å godta en økning på 10,- per
medlem ble enstemmig vedtatt.
Driftskostnader 2010
- Spørsmål om man skal ha PP på anbud hos trykkerier, evt. en sak for
nytt styre.
- PP skal gå til selvkost og er ikke noe enn skal tjene noe på
Budsjett for 2010 er enstemmig vedtatt.
SAK3
Valg og avstemning av nye styremedlemmer
21 forhåndsstemmer var kommet inn hvorav 1 ble forkastet da det ikke
var navn på konvolutt. 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
De nyvalgte styremedlemmer ble:
- Leder Walter Frøyen
- Styremedlem Ellinor Gustafson 30 stemmer
- Styremedlem Marte Inderhaug 25 stemmer
- Styremedlem Vivi Gogstad Thoresen 25 stemmer
Nyvalgte varamedlemmer
- Gry Hernandez Valhaug 24 stemmer
- Irene Kuisma 31 stemmer
Nyvalgt valgkomité
- Maria Schultz (foreslått som leder)
- Marian Aas
- Liv Lunder
Valgt revisor
- Anne Britt Bøhm
Valgt vararevisor
- Anne Helene Utgaard
Dato: _____________________
_________________________
Anne Lærum

______________________________
Maria Schultz

