
 

 

 

Årsmøteprotokoll 2020 
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold. 

Tid: 13 februar 2020  

Sted: Furulund kro 

 

1 - Åpning ved leder 
Heidi Linløkken Eriksen ønsket velkommen 

2 - Valg av møteleder 
Kari Knutsen 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: Hilde Smuts Muller, Wenche Gjertsen og Henning Jensen ble foreslått og valgt 

Undertegne protokollen: Karen Helen Angelshaug og Per Holmsen ble foreslått og valgt 

5 - Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen ble godkjent 

6 - Godkjenning av stemmeberettigede 
Det var 17 stemmeberettigede medlemmer tilstede på møtet. 

Ståle Valand er tilstede med talerett.  Kari Knutsen er tilstede og har talte og stemmerett 

7 – Årsmelding 
Årsberetningen ble lagt ut på Spaniels.org 29. januar 2019.  Den ble delt ut på årsmøtet til de som ikke 
hadde skrevet ut selv. 

Styrets årsmelding lest opp av Heidi Linløkken Eriksen. 



 

 
 

Årsmøte 2019 -  side 1 

Jaktgruppens årsmeldig ble presentert av Jan Erik Hansen 

Tur og miljø’s årsmelding ble presentert av Marit Lian 

Sporgruppa’s årsmelding ble presentert av Heidi Linløkken Eriksen 

Utstillingsgruppa’s årsmelding ble presentert av Nina Anthonisen 

Treningsgruppa’s årsmelding ble presentert av Morten Asplin 

- Merknad:  Takk til Wenche Gjertsen for godt gjennomført lydighetskurs med 6 hunder gjennom 
til bronsemerket 

Andre merknader: 

Andre aktiviteter ble uteglemt i årsberetningen.  Blir rettet opp og lagt inn. 
Det er avholdt to foredragskvelder 

- Ernst  Ropstad – Øyelidelser 
- Monika Wickstrøm – Hold orden på konkurransenervene. 

Årsberetningen ble godkjent med merknader. 

8 – Regnskap 
Regnskap ble lagt ut på Spaniels.org 29. januar 2019 og delt ut på møtet. Nina Anthonisen gikk 
igjennom regnskap og leste opp revisjonsberetning.  

Det er et underskudd på ca 13.000 i årets regnskap.  Dette kan skrives til et høyt aktivitetsnivå 

Revisors beretning ble lest opp av Heidi Linløkken Eriksen 

Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon 

9 - Valg 
Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen.  
 
Elin Hallerud Borgersen presenterte valgkomiteens innstilling.   
 
Valgkomiteen v/Wenche Gjertsen trakk forslag til revisor : Gina Elin Borgersen  
 
Alternativt forslag til revisor  Tom Aastum  
 
Tom Åasrum ble valgt som revisor.  Ut over det ble valgkomiteens foreslåtte kandidater valgt ved 
akklamasjon.  
  



 

 
 

Årsmøte 2019 -  side 2 

NSK Vestfold ser da slik ut for 2020 
Styret 
Leder: Nina Anthonissen (Valgt for 2 år - ny) 
Nestleder: Morten Asplin (Valgt for 2 år - ny) 
Styremedlem: Nina Folland (1 år gjenstår) 
Styremedlem: Marit Lian (Valgt for 2 år - gjenvalgt) 
Styremedlem: Jan Erik Hansen  (Valgt for 2 år - gjenvalgt) 
Varamedlem: Jan Ivar Lervik (Valgt for 1 år - ny) 
Varamedlem:  Stein Gjerken  

 
(Valgt for 1 år - ny) 

Valgkomiteen 
Leder: Elin Hallerud Borgersen (Valgt for 2 år - gjenvalgt) 
Medlem: Rigmor Anholt  (Valgt for 1 år - gjenvalgt) 
Medlem: Aud Kongsgård (Valgt for 1 år - gjenvalgt) 
Varamedlem: Wenche Gjertsen 

 
(Valgt for 1 år - gjenvalgt) 

Revisor 
Tom Aasrum (gjenvalgt for 1 år) 

Vararevisor   Per Holmsen 

 

 

RS representanter 
1. representant: Nina Anthonisen 
2. representant: Morten Asplin 
3. representant: Nina Folland 
Vararepresentant: Marit Lian 
 

10 - Innkommende saker 

Ingen saker hadde kommet inn for behandling på årsmøtet. 

  



 

 
 

Årsmøte 2019 -  side 3 

 

Aktivitetsplan 2020 
Aktivitetsplaner er ikke helt klare, men planer ble gjennomgått av leder Nina Anthonisen med utfyllende 
kommentarer fra de ansvarlige. 
Kari Knutsen takket for tilliten for å få lede årsmøtet. Hun ga avdelingen komplimenter for å ha et høyt og 
bredt aktivitetsnivå. 

 

Utmerkelser: 
Årets sporhund – Breeze  med Henning Jensen 

Årets Rallyhund Fantins Classic Circus (Circus) med Birthe Sjuls Thoresen 

Årets utstillingshund:  med Elin Hallerud Borgersen 

Plakat ble overrakt (eller sendt med noen som overrekker) 

 

Spesielle takk til: 
Heidi  for arbeidet i Styret.  

Marit Lian, Jan Erik, Heidi, Anita  for arbeidet I gruppene ble det overlevert gavekort i Spanielklubben 

Janne for kjempeinnsats med regnskapet.  

Gavekort til NSK arrangementer som takk for innsatsen   Heidi og Janne fikk i tillegg gavekort på XXL 
pålydende 250,-  

 

 

Tønsberg, 13. februar 2020 
Morten Asplin ref. 

 

 

 

 

 

Karen Helen Angelshaug        Per Holmsen 

13. februar 2020        13. februar 2020 


	Årsmøteprotokoll 2020
	1 - Åpning ved leder
	2 - Valg av møteleder
	3 - Valg av referent til føring av protokoll
	4 - Valg av 2 til tellekorps og 2 til underskrift av protokoll
	5 - Godkjenning av møteinnkalling
	6 - Godkjenning av stemmeberettigede
	7 – Årsmelding
	8 – Regnskap
	9 - Valg
	NSK Vestfold ser da slik ut for 2020
	Styret
	Valgkomiteen
	Revisor
	RS representanter


	10 - Innkommende saker
	Ingen saker hadde kommet inn for behandling på årsmøtet.

	Aktivitetsplan 2020
	Utmerkelser:
	Spesielle takk til:



