Årsmøte NSK

23.mai 2020 / Drammen kl. 12:00
Dato

23.mai 2020

Sted

Drammen hundesenter; Nedre Eikervei, 65 3048 Drammen

Antall deltakere

23 fremmøte, 14 fullmakter – 37 stemmer totalt

Møtestart

12:00

Møteslutt

16:00

Møtet er satt kl. 12:00
Gro Saugerud, styreleder i Norsk Smellerklubb, ønsker alle velkommen.

Sak 1 – Konstituering
a) Godkjenne forretningsorden
Enstemmig vedtatt
b) Valg av møteleder
§ Møteleder: Tina Rygge
Enstemmig vedtatt
c) Valg av to referenter, tre personer til tellekorps og to til å signere protokollen
§ Referenter: Karoline Holtskog Tønnessen & Veronika Nordgård
§ Tellekorps: Carl Frithjof Tidemand-Johannessen, Anette Buind Nordby &
Jimmy Brastad
§ Signere protokoll: Morten Evensen & Merete Evensen
Enstemmig vedtatt
d) Godkjenne de stemmeberettigede, forhåndsstemmer og fullmakter
§ Ingen forhåndsstemmer
§ 23 tilstede
§ 14 fullmakter
e) Godkjenne innkalling
Enstemmig vedtatt
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f) Godkjenne dagsorden og om innkomne saker fra avdeling 1 skal behandles
Kommentarer:
§ Sterkt uenig i at avdelinger ikke kan sende inn saker, og mener NKK også
er uenig.
§ Redaktører mangler i valgkomiteens innstilling
Enstemmig vedtatt

Sak 2 – Behandle styrets årsberetning
Innkallingen og årsberetningen ble skrevet i forkant av opprinnelig årsmøte 14.mars 2020,
men grunnet COVID-19 måtte årsmøte utsettes på ubestemt tid. Noen endringer har derfor
skjedd i mellomtiden, dommersamling og smellerstevner som var planlagt 14.mars og
15.mars ble avlyst.
Kommentarer:
§ 42 av medlemmene i NSK har besvart undersøkelsen, ca. 1/3 av
medlemssmassen. Det er 90 % av de som svarte som var positive.
Årsberetningen til Norsk Smellerklubb er godkjent

Sak 3 – Behandle avdelingenes årsberetning
Merethe Evensen står oppført på «valgkomité» under styrets sammensetning og i denne
setningen under treninger; «NSK Avd. II – Hordaland har pr. i dag to aktive trenere; Merethe
Evensen og Alexandra Reksten.» i årsberetningen til avdeling Hordaland. Det stemmer ikke,
det rettes opp av avdelingen og en ny årsberetning må sendes til Norsk smellerklubb.
Årsberetningen til begge avdelingene er godkjent, med endringene skissert over.

Sak 4 – Behandle revidert regnskap og balanse for 2019
Kommentarer:
§ Det ble spurt hva «dyre IT-løsninger» innebærer, og det inneholder bl.a. ITsystemer som pr. dags dato ikke er i bruk.
Enstemmig vedtatt

Sak 5 – Handlingsplan og budsjett for 20/21
Både utgifter og inntekter vil for 2020 påvirkes av COVID-19, da arrangementer avlyses.
Enstemmig vedtatt
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Sak 6 – Behandle lovendringer
6.1 – Avdelingene har forslagsrett til årsmøte
Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning.
Enstemmig vedtatt

6.2 – Avvikling av valg av redaktører på årsmøte
Skriftlig, anonym avstemming. 24 for og 13 mot.
Ikke vedtatt.

Sak 7 – Behandle innkomne forslag og saker
7.1 – Offisielle informasjonskanaler
Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 31 for og 6 mot.
Vedtatt

7.2 – 10-punkt til prioritert handlingsplan 20/21
Kommentar:
§ Punkt 6 og 7 i handlingsplanen bør legge til i styrets handlingsplan
Forslag til endring:
Legge til punkt 6 og 7 i styrets handlingsplan;
6. Utarbeide plan for etablering av flere lokale avdelinger - i tillegg til «NSK - avd. 1 Trøndelag» og
«NSK - avd. 2 Hordaland»
7. Utarbeide plan for markedsføring og etablering av hundesporten Smeller i eksisterende
hundeklubber

Det stemmes over om man ønsker å legge til endringen i styrets handlingsplan. Forslaget ble
stemt over ved håndsopprekning. 17 for og 20 mot.
Styrets innstilling i sak 5 blir stående uten endring.

7.3 – Offentliggjøring av godkjente referat fra styrets møter
Kommentar:
Sak «7.1 – Offisielle informasjonskanaler» går på litt av det samme som denne, det blir derfor
foreslått at saken avvises.
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Forslag til endring:
Saken avvises til fordel for sak «7.1 – Offisielle informasjonskanaler»
Vi stemmer om saken skal avvises. Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 29 for og 8
mot
Saken avvises

7.4 – Føring av referat fra styremøter i Norsk Smellerklubb
Kommentar:
Styret har tatt saken til etterretning og har allerede gjort endringene som er skissert. Det blir
derfor foreslått at saken avvises.
Forslag til endring:
Saken avvises
Vi stemmer om saken skal avvises. Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 30 for og 7
mot
Saken avvises

7.6 – Innkomne saker fra avdeling 1 – Trøndelag
Dagsorden og om innkomne saker fra avdeling 1 skal behandles ble enstemmig vedtatt, så da
kan vi behandle sakene 7.7 – 7.11.

7.7 – SmellerNytt
Saken trekkes.

7.8 – Distribusjon av komitérapport
Saken trekkes med følgende kommentar
Komitérapporten burde vært publisert ved en tidligere anledning, og uten at det måtte legges
press på styret for at den publiseres.
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7.9 – Avstemningsresultat i meningsmåling
Forslag til endring:
Tallene (som 1/3 av medlemmene og 90 % positive) i meningsmålingen skal ikke benyttes i
videre arbeid, kun kommentarer og innspill/tilbakemeldinger.
Det stemmes over om man ønsker forslaget med endring (for) eller om man ønsker at
forslaget avvises (mot). Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 21 for og 16 mot.
Forslag med endringer skissert over godkjennes.

7.10 – Sammenfall av arrangementer
Kommentar:
Det ble gjort endringer på vedtaket på avdelingens eget årsmøte, men saksteksten har ikke
blitt oppdatert i Norsk Smellerklubbs papirer etter årsmøtet til Avdeling 1 – Trøndelag.
Vedtak: Årsmøtet i Norsk Smellerklubb henstiller styret å unngå at det avvikles årsmøte,
dommerkonferanse, instruktørsamling eller lignende på samme helg som det arrangeres
terminfestede smellerprøver i regi av andre hundeklubber.
Det stemmes om saken skal beholdes slik den er skrevet i Avdeling 1 sin årsberetning (for)
eller om den skal avvises (mot). Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 16 for, 14 mot
og 7 blanke.
Saken beholdes med vedtaket skissert over.

7.11 – Fagutvalg
Kommentar:
§ Et fagutvalg bør bestå av flere enn tre personer og bør velges på en demokratisk
måte av medlemmene.
Forslag til endring:
Årsmøtet vedtar at det skal settes ned et fagutvalg, med fem – ni personer. Hvem som skal bli
med i fagutvalget avgjøres av medlemmene via online avstemming senere.
Det stemmes over om saken skal vedtas med endringer skissert over (for) eller om saken skal
stå som først foreslått (mot). Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning. 36 for, 0 mot og
1 blank
Saken vedtas med endringer skissert over.
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Sak 8 – Fastsette medlemskontigenter for 2021
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2021.
Enstemmig vedtatt

Sak 9 – Valg
Det er ikke kommet inn noen motforslag og benkeforslag godtas ikke.
Enstemmig vedtatt

Møtet heves kl. 16:00

Signering av protokoll

_________________________
Morten Evensen

_________________________
Merete Evensen
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