Referat fra
Årsmøte for året 2018
Tid (dato, fra kl til kl):

27.03.2019, 18.00-20.00

Innkalt av:

Styret Bergen Agility Klubb

Referent:
Deltakere:

Sted:

Lynghaug Skole

Merethe Stenhjem Mølholm
14 medlemmer + 1 ikke medlem

Sak

Vedtak

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
4. Godkjenning av dagsorden
5. Referat fra årsmøte 2017 (avholdt i 2018)
6. Årsberetning
7. Regnskap og budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg
1. Åpning
Møtet ble åpnet uten innvendinger
2. Godkjenning av innkalling

Godkjent

3. Valg av:
i. Møteleder: Inger Elise Krüger
ii. Referent: Merethe S Mølholm
iii. Tellekorps: Mette Anette Herland og Sara Julie Dressel

Enstemmig uten
kommentarer

4. Godkjenning av dagsorden

Godkjent

5. Referat fra årsmøte 2017 (avholdt i 2018)

Godkjent slik det
ligger

6. Årsberetning
Det ble lagt frem årsberetning fra styret, rallykomiteen og stevnekomiteen.
7. Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ble lagt frem og godkjent.

Godkjent
Godkjent

8. Innkomne forslag
1. § 3-3 Innkalling
«– Regnskap med revisors beretning» foreslås endret til
«– Regnskap med revisjonsberetning.»

Forslag 1, begge
punkt ble
godkjent.

Sak

Vedtak

§ 3-4 Årsmøtes oppgaver
Punkt 4d) godkjenne regnskap med revisors beretning foreslås endret til
«godkjenne regnskap med revisjonsberetning.»
2. § 6-6 Støtte til dommerutdanning
«Når et medlem blir anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan
vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når
støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees
har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også
oppfylle kravene for å ta utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte
til dommerutdanning forplikter seg til å dømme ett dobbeltstevne i klubbens
regi vederlagsfritt, eller to stevnedager til ½ betaling. På stevnene må alle
Forslag 2 ble
klasser kunne stille. Aktive dommere kan også søke om støtte til deltakelse på vedtatt
dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret som også
bestemmer størrelsen på støtten.»
foreslås endret til
«Når et medlem bli anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan
vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når
støtte skal kunne gis er det en forutsetning av vedkommende som tilgodesees
har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også bli
tatt opp til utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte til
dommerutdanning forplikter seg til å dømme et dobbelstevne i klubbens regi
vederlagsfritt, eller to enkeltstevner. Aktive dommere kan også søke om støtte
til deltakelse på dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret
som også bestemmer størrelsen på støtten.»
9. Valg
Valgkomitéens forslag til nytt styre 2019:
Leder: Inger Elise Krüger (1 år)
Styremedlem: Sara Julie Dressel (ny, 2 år)
Styremedlem: Therese Hansen (ny, 2 år)
Styremedlem: Cassandra Lid Jacobsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Cecilie Toft-Larsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Ane Bøthun Leganger (ikke på valg, 1 år igjen)
Varamedlem: Cecilie Bårdsen (ny, 1 år)
Varamedlem: Merethe S Mølholm (ny, 1 år)
Valgkomitè: Finner nye medlemmer selv, Jan-Petter Wilhelmsen blir sittende.
Observatører:
Sted og dato:

Signatur:

Nytt styre
godkjent med
noen endringer.
Enstemmig
vedtatt.

