
 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2018  
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold. 

Tid: 8 februar 2018  

Sted: Solstua, Smørberg Tønsberg 

 

1 - Åpning ved leder 
Nina Anthonisen ønsket velkommen på vegne av Styret.  Leder Marianne Ullebø hadde meldt forfall. 

2 - Valg av møteleder 
Nina Anthonisen ble foreslått og valgt til møteleder 

3 - Valg av referent til føring av protokoll 
Morten Asplin ble foreslått og valgt til å føre protokollen 

4 - Valg av 2 til tellekorps og 2 til underskrift av protokoll 
Tellekorps: Birgitte Linnestad Aasrum og Janne Andersen Roberg og ble foreslått og valgt 

Undertegne protokollen: Anita Strømsvåg Øzbay og Wenche Gjertsen ble foreslått og valgt 

5 - Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen ble godkjent 

Neste år bør klokkeslettet stå på årsmøtedokumentene. 

6 - Godkjenning av stemmeberettigede 
Det var 15 stemmeberettigede medlemmer tilstede på møtet. 

  



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 1 

7 – Årsmelding 
Årsberetningen ble lagt ut på Spaniels.org 25. januar 2018.  Den ble delt ut og lest opp. 

Merknader:  

• Agilityutstyret og rallyskilt er uteglemt i årsmeldingen. 
• Brakka på Grorud er også uteglemt i årsmeldingen 
• Sekretær og kasserer bør være med i årsmeldingen 

Årsberetningen ble godkjent med merknader. 

8 – Regnskap 
Regnskap ble lagt ut på Spaniels.org 25. januar 2018 og delt ut på møtet. Møteleder gikk igjennom 
regnskap med noter. Revisor svarte på spørsmål. Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent av 
årsmøtet. 

9 - Valg 
Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen.  
 
Nina Anthonisen presenterte valgkomiteens innstilling. Ingen alternative forslag hadde kommet inn 
på forhånd. Ingen forslag ble fremmet på årsmøtet.  
Siden ingen alternativer til valgkomiteens forslag forelå, ble hele innstillingen behandlet under ett.  
 
Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.  
 

NSK Vestfold ser da slik ut for 2018 
Styret 
Leder: Heidi Linløkken Eriksen (ny,valgt for2 år) 
Nestleder: Nina Anthonisen (1 år gjenstår) 
Styremedlem: Anita Strømsvåg Øzbay (1 år gjenstår) 
Styremedlem: Marit Lian (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlem: Jan Erik Hansen (ny,valgt for2 år) 
Varamedlem: Morten Asplin (gjenvalgt for 1 år) 
Varamedlem:  Janne Ranberg (ny, valgt for 1 år) 

 
 

Valgkomiteen 
Leder: Elin Hallerud Borgersen (ny,valgt for2 år) 
Medlem: Rigmor Anholt (ny,valgt for1 år) 
Medlem: Aud Kongsgård (ny,valgt for1 år) 
Varamedlem: Linda Giller (gjenvalgt for 1 år) 

 



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 2 

Revisor 
Tom Aasrum (gjenvalgt for 1 år) 

 

RS representanter 
1. representant: Heidi Linløkken Eriksen 
2. representant: Nina Anthonisen 
3. representant: Jan Erik Hansen 
Vararepresentant: Anita Strømsvåg Øzbay 
Vararepresentant: Marit Lian 
 
Avtroppende leder Marianne Ullebø ble takket for det gode arbeidet hun har gjort som leder 
avdelingen. Marianne var dessverre ikke tilstede på møtet. Oppmerksomhet blir overlevert senere. 
 
Bente Fossberg og Karen Hansen hadde begge forfall, ble takket for innsats. Blomst blir overlevert. 
 

10 - Innkommende saker 

Sak 1 
Sak fremmet av Wenche Gjertsen 

Styret bør jobbe med å finne et sted å være inne, evt. finne personer som kan ta denne jobben 

Årsmøtets kommentarer og konklusjoner: 

Sak 1 og 3 behandles under ett. 

Sak 2 
Sak fremmet av Wenche Gjertsen 

Styret har mange oppgaver. Tidligere ble det opprettet avlastningskomite med direkte 
oppgaver/ansvar fra styret. For eksempel til aktiviteter/instruktører/lage kurs/utstilling/ 

Avdelingen har jo økonomi til evt. å betale for instruktører ved kursavviklinger. 

Årsmøtets kommentarer og konklusjoner: 
Det er i dag noen grupper, men det er for lite informasjon rundt hvem som er med og hvordan disse 
jobber.  Styret i 2018 skal aktivt søke å få til nye grupper og revitalsere de gruppene som eksisterer.   

Grupper som bør opptattes eller videreføres er «Tur og miljøgruppe», «Bruksgruppe», «Jaktgruppe» 
og «Utstillingsgruppe». 

Styret 2018 har invitert til møte og idedugnad mandag 12.februar. 

 

  



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 3 

Sak 3 
Sak fremmet av Heidi Linløkken Eriksen 

Jeg ønsker med dette å foreslå at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å utrede muligheter og 
ta avgjørelse om, å kunne leie klubben et fast sted å være. Vi trenger et sted å holde møter, 
treninger, kurs, sosialt samvær og ikke minst oppbevaring av klubbens rekvisitter på en 
forsvarlig måte.  
  

Jeg tror dette vil være med på å lette arbeidsoppgavene for alle de aktive i klubben, gi oss et 
godt miljø og ikke minst skape økt aktivitet og engasjement i klubben som igjen vil kunne gi 
gode muligheter til større inntekter i forbindelse med diverse arrangement. 
 
Årsmøtets kommentarer og konklusjoner:  
Styret får fullmakt og oppdrag for å se etter egnet lokalitet. 

- Styret skal holde medlemmer løpende orientert.  Facebook er godkjent som 
informasjonskanal 

- Dersom det er mulig å få til medlemsmøte før avgjørelse skal dette gjennomføres 
- Det opprettes en «lokalitetskommite» 
- Samarbeide med andre klubber er ønskelig for å få realisert prosjektet 

 

Tønsberg, 08. februar 2018 
Morten Asplin ref. 

 

 

 

 

 

Solstua Tønsberg 08.02.2018 
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