NORSK SPANIEL KLUB
AVD. OSLO OG AKERSHUS
Protokoll årsmøte
Dato 17.02.2022
Sted: Digitalt møte

Til stede var:
14 stemmeberettigede
Fra styret:
•
•
•
•
•

Solveig Holth
Misty Knowlton
Hege Krokan
Carina Berentsen
Line Lindberg Sørjoten

Konstituering: Innkalling til årsmøtet er godkjent.
1.
2.
3.
4.

valg av møteleder: Møteleder: Solveig Holth
valg av referent: Line Lindberg Sørjoten
valg av tellekorps: Arild Stenbråten, Kari Knutsen og Hege Krokan
Valg av medlemmer til å underskrive protokollen: Arild Stenbråten og Misty
Knowlton

Årsmelding:
Avdelingens årsmelding ble gjennomgått av styreleder Solveig Holth.

Kommentar til årsmelding:
•
•
•
•
•
•

Ønske om å fremme tydeligere at avdelingen er grasrotmottaker.
Tilbakemelding om bra aktivitet i klubben.
Spørsmål om om rapphønsprøven.
Ønske om bevegelig apportprøve.
Det tynnes ut med dommere i avdelingen og det bør jobbes med å skaffe flere
dommere.
Ønske om working test for spaniels.

Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått av møteleder.
Ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet godkjennes.

Budsjett:
Avdelingens budsjett for 2022 er ikke klart enda, men blir diskutert på første styremøte.
Regnskapet fra 2021 vil bli brukt som utgangspunkt for dette.

Kommentar til avdelingens budsjett:
•

Spørsmål om inntekter og kostnader knyttet til avdelingens utstilling på Skarnes.
Styret kjenner til dommerkostnader. Det vil ikke bli inntekter fra kiosk/parkering da
dette organiseres av retrieverklubben, men avdelingen får ingen utgifter knyttet til leie
av område. Styret antar større inntekt fra utstilling i 2022 enn 2021.

Valgkomiteen:
Valgkomiteens kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.

Oslo 17.02.2022
Referent: Line Lindberg Sørjoten
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