
 

 

 

Årsmøteprotokoll 2019 
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold. 

Tid: 14 februar 2019  

Sted: Tønsberg Hundesenter 

 

1 - Åpning ved leder 
Heidi Linløkken Eriksen ønsket velkommen 

2 - Valg av møteleder 
Heidi Linløkken Eriksen 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 S Muller og  Henning Jensen  og ble foreslått og valgt 

Undertegne protokollen: Karen Helen Angelshaug  og Wenche Gjertsen ble foreslått og valgt 

5 - Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen ble godkjent 

6 - Godkjenning av stemmeberettigede 
Det var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede på møtet. 

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

Årsmøtet vedtok at meldingen ikke skulle leses opp i sin helhet. Heidi Linløkken Eriksen leste opp 
sammensetningen av Styret og verv. 



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 1 

 Styrets årsmelding lest opp av Heidi Linløkken Eriksen. 

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 Heidi Linløkken Eriksen 

Treningsgruppa’s årsmelding ble presentert av Morten Asplin 

Andre aktiviteter ble presentert av Heidi Linløkken Eriksen 

 

Merknader og kommentarer:  

- Positivt at det er egne rapporter fra gruppene 
- Fint med bilder i rapportene 
- Generell kommentar til at det er positivt med så høy aktivitet 
- Medlemstallet for fjoråret bør tas med i årsrapporten for å se utviklingen (blir revidert og lagt ut 

på nytt) 

Årsberetningen ble godkjent med merknader. 

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

Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent av årsmøtet. 

9 - Valg 
Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen.  
 
Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling. Ingen alternative forslag hadde kommet inn på 
forhånd. Ingen forslag ble fremmet på årsmøtet.   
 
Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.  
  



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 2 

NSK Vestfold ser da slik ut for 2019 
Styret 
Leder: Heidi Linløkken Eriksen (1 år gjenstår) 
Nestleder: Nina Anthonisen  (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlem: Nina Folland  (ny,valgt for2 år) 
Styremedlem: Marit Lian (1 år gjenstår) 
Styremedlem: Jan Erik Hansen (1 år gjenstår) 
Varamedlem: Morten Asplin (gjenvalgt for 1 år) 
Varamedlem:  Janne Ranberg (gjenvalgt for 1 år) 

 

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

 

Revisor 
Tom Aasrum (gjenvalgt for 1 år) 

 

RS representanter 
1. representant: Heidi Linløkken Eriksen 
2. representant: Nina Anthonisen 
3. representant: Jan Erik Hansen 
Vararepresentant: Marit Lian 
 

10 - Innkommende saker 

Ingen saker hadde kommet inn for behandling på årsmøtet. 

  



 

 
 

Årsmøte 2018 -  side 3 

 
 

Utmerkelser: 
Årets sporhund – Skjervtuns Pepper med Birgitte Åsrum 

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

Årets utstilingshund: Pawlite’s Carousel At Doggygarden (Selma) med Rigmor Anholt 

Årets mestvinnende Welsh:   Geir Arthur Aronsen 

Plakat og blomst ble overrukket (eller sendt med noen som overrekker) 

 

Spesielle takk til: 
Tom for å være kjentmann og arbeidet med Sporgruppe 

Birgitte for arbeidet med Sporgruppa.  Birgitte gir seg for denne gangen. 

Birgitte og Tom har lagt ned et arbeide med sprogruppa som langt overgår hva som er forventet. 

Anita for arbeidet med sporgruppa. 

For arbeidet med gruppene: Marit, Jan Erik, Mathilde, Nina 

Janne for kjempeinnsats med regnskapet  

Kopp og asjett som takk for innsatsen   

 

 

Tønsberg, 14. februar 2018 
Morten Asplin ref. 

 

Tønsberg, 14.02.2019 

  

 

 

Karen Helen Angelshaug       Wenche Gjertsen 
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