

Referat fra Norsk Dalmatiner klubbs årsmøte, Renskaug vertsgård 31.05.19

	Innkalling godkjent
	Møteleder ;Tyge Greibrokk
	Referenter ;Trude Johansen og Siri Follaug
	Referatunderskrivere ; Trine Senderud og Miriam Øzger
	Tellekorps; Gunhild Figenschou og Gerd Eriksen     
	Årsrapport 2018 godkjent av årsmøte


Handlingsplan 2019/2020   
Styret tar gjerne imot frivillige til å stå på stand for klubben 
på Dogs4all.
Styret håper på en økning i inntekter på klubbens dobbelutstilling på Letohallen i august.
	Årsregnskap 2018

Ønskelig fra årsmøte å vise både inntekter og utgifter på arrangementer.
Finne en annen løsning på nettbutikken, for å generere inntekter.
	Budsjett 2019/2020 

Store mangler vedrørende Letohallen arrangementet.
Da-nytt posten er det vanskelig å sette ett budsjett på, da man ikke vet utfallet av Da-nytt utgavene.(se punkt 9e)
Budsjett godtkjent men må revideres innen 2020 med disse forandringene.
	Innkomne saker


a) Nye lover iht NKK`s lovverk.
Årsmøte godkjenner lovmal ang benkeforslag.

b)Redusering av antall medlemmer i styret
Redusering av styrets medlemmer fra 10 til 8 enstemmig godkjent av årsmøtet.
 
c)Fordeling av klubbens årlige storcert.
Årsmøte godkjente å endre dagens rutine med storcert til Østlandsområdet.
Klubbens medlemmer ønsker å få igjen tradisjonen om en fast plass og dato til å arrangere utstilling, årsmøte og oppdrettermøte. Hvis ikke styret finner en passende plass må dette stemmes over på neste årsmøte.
Årsmøte ønsker at styret setter ned en arbeidsgruppe for å finne ett sted som kan brukes.

d) Fullcert ordningen
Styret ønsket å lodde medlemmenes mening ang fullcert
ordningen. Flertallet ønsker å beholde dette.

e) Da-nytt i papirutgave.
Mange medlemmer ønsker å få Da-nytt tilbake i papirform.
Det ble foreslått å prøve å finne ut av hvor mange av medlemmene som ønsker Da-nytt i papirutgave, og om det kan være mulig å få til en abonnements ordning for disse. Flertall på årsmøte for å få Da-nytt på papir igjen.

f)Æresmedlem.
Miriam Øzger enstemmig vedtatt av årsmøte som nytt æresmedlem.
       10.Valg
       Etter valg sitter følgende i styret
       Leder; Heidi Price (ikke på valg)
       Styremedlem; Trude Johansen, gjenvalgt
      Styremedlem/kasserer ; Siv Merete Kindlistuen, gjenvalgt
      Styremedlem/sekretær; Siri Follaug (ikke på valg)
      Styremedlem/webansvarlig; Nina Eriksen (ikke på valg)
      Styremedlem: Stine Nordseth Jacobsen (ikke på valg)
      Styremedlem(vara ); Jonny Moldestad, gjenvalgt
      Styremedlem(vara); Kristin Lachman, gjenvalgt

      Vararevisor, Kari Ditlefsen, nytt medlem 
    Valgkomiteen består av
    Helle Høie, gjenvalgt
    Karine Næss, nytt medlem
    Cecilie Bårdsen, nytt medlem 
    Miriam Øzger, gjenvalgt

Utdeling av diplom og premier til Dalmatinere som har utmerket seg.



For styret i NDK




Siri Follaug
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