
 

 

 

Årsmøteprotokoll 2021 
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold. 

Tid: Torsdag 18 februar 2021  

Sted: Digitalt møte - Zoom 

 

1 - Åpning ved leder 
Nina Anthonissen ønsket velkommen 

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

3 - Valg av referent til føring av protokoll 
Nina Folland ble foreslått og valgt til å føre protokollen 

4 - Valg av 2 til tellekorps og 2 til underskrift av protokoll 
Tellekorps: Brit og Tom og ble foreslått og valgt 

Undertegne protokollen: Morten Asplin og Stein Christian Gjerken ble foreslått og valgt 

5 - Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen ble godkjent 

6 - Godkjenning av stemmeberettigede 
Det var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet. 

7 – Årsmelding 
Årsberetningen ble lagt ut på Spaniels.org 03. februar 2021.   

Nina Anthonissen leste styrer og verv 

Styrets årsmelding lest opp av Nina Anthonissen. 

Jaktgruppens årsmelding ble presentert av Jan Ivar Lervik 



 

 
 

Årsmøte 2021 -  side 1 

Tur og miljø’s årsmelding ble presentert av Marit Lian 

Sporgruppa’s årsmelding ble presentert av Nina Anthonissen 

Utstillingsgruppa’s årsmelding ble presentert av Nina Anthonissen 

Treningsgruppa’s årsmelding ble presentert av Morten Asplin 

 

Merknader og kommentarer:  

- Det bemerkes at Henning og Breeze deltok i blodspor NM.  Blir skrevet inn i årsrapporten. 
- Generell kommentar til at det er positivt med så høy aktivitet i et år preget av pandemi og 

nedstengning 
- Til eiendeler: 4 ruller med kunstgress i låven til Inger Marie 

Årsberetningen ble godkjent med merknader. 

8 – Regnskap 
Regnskap ble lagt ut på Spaniels.org 03. februar 2021. Møteleder gikk igjennom regnskap, fremhevet 
enkelte detaljer og leste opp noter.  Vi har et stort overskudd på 40.000.  Det kan tilskrives stor 
aktivitet i gruppene og et lavt utgiftsnivå i koronaåret. 

Tom Åsrum leste opp revisjonsberetning.  

Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent av årsmøtet. 

Budsjett godkjent med noen innspill 

- behov for noe vedlikehold på Spanielhytta 
- Gruppenes økonomiske spillerom bør synliggjøres i budsjettet 
- Ønske om noe mer utstyr til trening (vippe, pyramide osv) 
- Smitteverntiltak (sprit, hansker osv) 

 

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 virtuell akklamasjon.  
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NSK Vestfold ser da slik ut for 2021 
Styret 
Leder: Nina Anthonisen (gjenvalgt for 2 år) 
Nestleder: Morten Asplin (ikke på valg - 1 år gjenstår 
Styremedlem:  Jan Erik Hansen (ikke på valg - 1 år gjenstår) 
Styremedlem:  Marit Lian (ikke på valg - 1 år gjenstår) 
Styremedlem: Nina Folland (gjenvalgt for 2 år) 
Varamedlem: Stein Ch. Gjerken(gjenvalgt for 1 år)  
Varamedlem:  Jan Ivar Lervik (gjenvalgt for 1 år) 

 
Valgkomiteen 
Leder:  Elin Hallerud Borgersen (ikke på valg - 1 år gjenstår) 
Medlem:  Rigmor Anholt (gjenvalgt for 1 år) 
Medlem:  Aud Kongsgård (gjenvalgt for 1 år) 
Varamedlem:  Anita Øzbay (valgt for 1 år) 
 

Revisor 
Tom Aasrum - (gjenvalgt for 1 år) 

Vararevisor: Per Holmsen 

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2021 
1. representant: Nina Anthonisen 
2. representant:  Morten Asplin  
3. representant:  Jan Erik Hansen 
Vararepresentanter:  Marit Lian 

Nina Folland 
 
 
 
 
 

 

10 - Innkommende saker 

Ingen saker hadde kommet inn for behandling på årsmøtet. 
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Utmerkelser: 
Årets sporhund – Breeze med Henning Jensen 

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

 

En takk til gruppeledere for flott innsats i 2020.  

 

 

 

Tønsberg, 18. februar 2021 
Nina Folland ref. 

 

 

 

 

Tønsberg, 18.02.2021 

  

 

 

Morten Asplin      Stein Christian Gjerken 


	Årsmøteprotokoll 2021
	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 2021
	Styret
	Valgkomiteen
	Revisor
	Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2021


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

	Utmerkelser:


