PROTOKOLL
FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Quality Airport Hotel Gardermoen
Søndag 7. mai 2017

Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen.

1.

Innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent, men RS forventer at
innkallingen heretter skal skje i henhold til §3.3 i NISK’s lover som beskriver
når innkalling skal sendes og hva som skal følge med innkallingen.

2.

Fastsette representantenes stemmer.
Sekretær la frem oversikt over innbetalte medlemskap pr. 31.12.2016 og på
grunnlag av disse tall ble representantenes stemmer fastsatt.
I henhold til NISKs lover pkt. 3.2 §11 har styret 1 stemme.
Totalt antall stemmer ble - med basis i medlemstallet pr. 31.12.2016 - registrert til
64 stemmer. Fullmakt fra Avd. 5 er gitt til Jørgen Krabbedal.
For øvrig møtte 4 medlemmer av NISK på RS.
Vedtak:
Representantenes stemmer ble enstemmig godkjent.

3.

Valg av møteleder, referent og to representanter som skal underskrive
protokollen.
Jørn Presterudstuen ble foreslått som møteleder, Ellen B. Dobloug som referent,
Geir Pedersen og Anne-Marte Torbjørnsen til å undertegne protokollen. Som
tellekorps ble foreslått Per Sandanger og Ole Pinderup.
Vedtak:
Foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.
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De oppmøtte representantene representerer mer enn halvparten av fordelt
stemmetall og Representantskapsmøte er med dette beslutningsdyktig og
Representantskapsmøtet er dermed lovlig satt.

4.

Årsberetning
Jørn Presterudstuen gjennomgikk årsberetningen kapittel for kapittel.
-Kommentar fra Avd. 7 som ønsker utheving av setningen i pkt. 1.1: «Det er - og
skal være stor takhøyde i klubben, og det skal være lov å være i uenig i saker».
-Forslag om å sette inn en ekstra tekst vedr. adferd.
-Endring vedr. Non-Stop og Pralin, som må bytte plass.
-Endre Villmarksmessen til Camp Villmark, pkt. 5.1.
Representasjon blir pkt. 5.2 og den påfølgende nummeringene endres.

Vedtak:
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med nevnte korreksjoner.

5.

Regnskap for 2016
Hovedpostene i regnskapet ble gjennomgått. Kommentarer fra Avd. 7 som ble
besvart. Jørn Presterudstuen leste opp revisors beretning.
Avd. 7 ønsket protokollført at det er svært uheldig at ansvarlig forretningsfører
ikke møter på NISK RS for å legge frem og svare på spørsmål vedr. regnskapet.
Overskuddet, kr 93.737,51 foreslår styret avsettes til 100-årsjubileet i 2017.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt med protokolltilførsel fra Avd. 7.

6.

Årskontingent for 2018
Årskontingenten ble ikke foreslått øket for 2018.
Forslag til vedtak:
Ingen økning av årskontingenten for 2018.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

7.

Innkomne forslag

1. Forslag fra avd. 7
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Styret i avd 7 erfarer at store deler av medlemskontingenten i klubben går til å
dekke utgiftene til bladet «Fuglehunden» og klubbens sekretær. Det har i den
anledning kommet opp spørsmål om dette er riktig bruk av midlene og om
økonomien i Fuglehunden AS styres riktig og er under kontroll.
Styret i Avd. 7 ber derfor om en redegjørelse på RS vedrørende det økonomiske
knyttet til driften av bladet «Fuglehunden», og ber om at dette settes opp som en
sak på RS for orientering og diskusjon, og at det fattes et vedtak om en eventuell
konsekvensutredning rundt spørsmålene vedr. bladet «Fuglehunden»’s fremtid.
Orientering og diskusjon ble delvis gjennomført under formøte for RS. Under RS
ble det åpnet for ytterligere diskusjon og kommentar
Vedtak:
RS ber styret om å gjennomføre konsekvensutredning om bladet i
samarbeid med de øvrige raseklubber og at det orienteres underveis og
settes opp som sak på RS i 2018.

8.

Hovedstyrets forslag til budsjett 2018
Leder presenterte budsjettet.
Avd. 7 ønsker protokolltilført at det er sterkt kritikkverdig at forretningsfører ikke
er til stede for å legge frem budsjettet og svare på spørsmål. Det er heller ikke
akseptabelt at leder av jubileumskomiteen ikke har lagt frem et budsjett for
jubileumsarrangementet og heller ikke er til stede for å svare på spørsmål fra RS.
Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2018 vedtas.
Vedtak:
RS gir styret fullmakt til å justere budsjettet samt å sette opp et eget
budsjett for jubileumsåret i tillegg til klubbens helthetlige budsjett.
Budsjettet for 2018 vedtas med fremsatt forslag til endringer.

9.

Valg
Valgkomiteens innstilling:
Leder:

Tore Salvesen

Foreslås gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:

Arthur Aune

Foreslås som styremedlem for 2 år

Vara:

Christell Seljesether Foreslås gjenvalgt for 1 år

Vara:

Tor Westrum
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Foreslås valgt for 1 år

Alle kandidater som er foreslått har vært lovlig foreslått innen fristen, - enten av
valgkomiteen eller medlemmer i klubben.
Hege Rosenlund foreslo Marit Hasvold Egeland som motkandidat til Christell
Seljesether på varaplass.
Representanten for avd. 9 foreslo Christell Seljesether som motkandidat til Arthur
Aune som var foreslått som styremedlem.
Motkandidatene nådde ikke opp ved avstemmingen.
Styret for 2017:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Varamedlemmer:
Vara 1
Vara 2

Tore Salvesen
Lene Moen
Jan Erling Sperre
Arthur Aune
Eldri Kjørren
Jørgen Krabbedal

Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 2 år
Ikke på valg.
Ikke på valg

Christell Seljesether Gjenvalg for 1 år
Tor Westrum
Ny for 1 år

Revisor:
Anders Fledsberg
Vararevisor:
Håvard Vinsrygg

Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Valg av Valgkomite
Følgende komite har fungert i 2016:
Jørn Presterudstuen (leder)
Arild Ove Østmo
Kristoffer Brobak
Knut Steinar Skiple (vara)

Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Forslag til Valgkomite:
Mette Bjørklund
Per Kyrre Hall
Knut Steinar Skiple (vara)

Foreslås for 2 år
Foreslås for 2 år
Foreslås gjenvalgt for 1 år
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Avd. 7 foreslo Tor-Hartvig Bondø som motkandidat til styrets forslag til
valgkomite.
Vedtak:
Tor-Hartvig Bondø nådde ikke opp ved avstemmingen, og styrets foreslåtte
kandidater til valgkomiteen ble valgt.

Geir Pedersen

Anne-Marte Torbjørnsen

(sign.)

(sign.)
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