INNKALLING og ÅRSBERETNING
ÅRSMØTE
Norsk Terrierklub
Rasegruppe Airedale Terrier
Cafe Aasen, Hans Nielsen Hauges gate
44B, 0481 Oslo (Sagene)
Tirsdag 20. november 2018 kl. 19.00

DAGSORDEN FOR MØTET
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere
3. Årsberetning
4. Regnskap med revisors beretning
5. Planer for aktiviteter
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer
7. Saker/forslag fra styret
8. Valg
Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.
Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på
rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no
Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder m.v.
a) møteleder
b) referent
c) 2 til å undertegne protokollen
d) tellekorps på minst 3 personer
3. Årsberetning – styrets beretning for driftsåret 1.10.17 -30.9.18
a) Styret og tillitsvalgte
Etter valget på årsmøtet 20. november 2017 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Reidar Førre-Larsen
Nestleder: Torgunn Haug
Kasserer: Oddbjørn Sæther
Styremedlem: Vivi Christiansen
Styremedlem: Marianne Billington
Styremedlem: Elisabeth Røsholdt
Styremedlem: Geir Stuldalen,
Vararepresentant: Aud Jacobsen
Vararepresentant: Camilla Haugsand
Valgkomité: Tone Wardenær Sæther, Helene Amlie, Marte Hermanrud
Revisor: Bjørn Kristiansen

b) Medlemstall
Pr. 1.10.2018 var det 97 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen.
c) Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 3 ordinære styremøter i tillegg til årsmøtet 20.11.17 i driftsåret 01.10.17 – 30.09.18:
nr 1/18 13.03.18, nr 2/18/08.05.18 nr 3/18 12.06.18 ifb. med Open Show 16-17.06.18
Det har også vært hyppig dialog mellom styremedlemmene på bl.a. mail og under aktiviteter og samlinger.
d) Aktiviteter
Rasegruppen har gjennomført følgende i driftsåret 1.10.17-30.9.18:
Oktober 2017 trimmehelg Stjørdal
November 2017 rasestand Dogs4All, Lillestrøm
Januar 2018 Dommerkonferanse
Juni 2018: Parkeringsdugnad Terrierspesialen
Juni 2018: 2 dagers Open Show Airedale Terrier, Morokulien, sammen med Airedaleterrier Gillet (Sverige)

e) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon
Rasegruppen har bidratt med 4-5 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det oppfordres stadig til flere bidrag fra
medlemmer i form av bilder og/eller tekst. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med
aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. I tillegg opprettet rasegruppen våren 2014 en informasjonsside på
Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til invitasjoner.
f) Valpeformidling
Valpeformidler har vært Torgunn Haug. Valpeformidleren har fått endel henvendelser og har formidlet
interesserte valpekjøpere til oppdretterne på oppdretterlinken.
4. Regnskap
Regnskap blir lagt ut på klubbens hjemmeside i forkant av Årsmøtet samt delt ut på møtet.
5. Planer for aktiviteter 1.10.18-30.9.19, med forbehold:
Våren 2019: trimmekurs Osloområdet, Bergen
Juni 2019: Open Show
Juni 2019: Parkeringsdugnad Terrierspesialen Mjøndalen, parkeringsdugnad
Høst 2019: trimmekurs Osloområdet, Stjørdal
November 2019: Rasestand Dogs4all, Lillestrøm

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer
Ingen
7. Forslag fra styret
Ingen

8. Valg
Valgkomiteens Innstilling til nytt styre 2018-2019

Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Valgkomitemedlem:
Revisor:

Torgunn Haug
Marianne Billington
Kristin Habberstad
Camilla Haugsand
Richard Stenqvist
Geir Stuldalen
Aud Jacobsen
Geir Østlie
Halvor Sigfridstad
Bjørn Kristiansen

(1 år*)
(2år*)
(2år*)
(2år*)
(1år*)
(ikke på valg)
(for 1 år)
(for 1 år)
(for 3 år)
(for 1 år)

(*): Avgjøres i avstemmingen.
Utdrag fra Norsk Terrier Klubs lover:
§ 9-6 Årsmøtets oppgaver
..Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg, unntatt
når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater…

Stemmesedler:

Leder:
Torgunn Haug

(for 2 år)

Styremedlemmer: Her skal det velges to kandidater for 2 år, og 2, ev. 3
kandidater for 1 år ved skriftlig avstemming. (Kandidater som velges for 2
år, merkes med tallet 2. Kandidater som velges for 1 år, merkes med tallet 1.)
Marianne Billington

………. år

Kristin Habberstad

………. år

Camilla Haugsand

………. år

Richard Stenqvist

………. år

……………………………. ………. år

Varamedlemmer:
Aud Jacobsen

(for 1 år)

Geir Østlie

(for 1 år)

Valgkomitemedlem:
Halvor Sigfridstad

(for 3 år)

Revisor:
Bjørn Kristiansen

(for 1 år)

Ønsker du å gjøre bruk av din rett til å forhåndsstemme?
Informasjon til alle som skal avgi stemme:
Du må ha gyldig medlemskap i rasegruppen for å stemme.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte på årsmøtet eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer skal være rasegruppens valgkomité i hende før årsmøtet. Forhåndsstemmer skal
være hemmelige,
Din stemmeseddel med kandidatenes navn skal legges i en egen konvolutt som klebes igjen og
merkes ”Stemmesedler”. Denne konvolutten, sammen med en lapp hvor du har skrevet ditt navn og
adresse, legges i en ny konvolutt som sendes til:
Rasegruppen for Airedale Terrier
Valgkomiteen v/ Tone W Sæther
Hans Egedes vei 15
1470 Lørenskog
NB! Må være valgkomiteen i hende før årsmøtet
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom
navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmeseddelen forkastet
Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn de som det er fremmet forslag om innen
fristen.

