REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG
Dag: Torsdag 7.3.2019
Kl. 19.00
Sted: Gråmølna, Trenerysgate 9, 7042 Trondheim
Antall stemmeberettigede: 13
Dagsorden:
1. Møtet ble åpnet av leder Anne Maisey
2. Innkallingen ble godkjent
3. Ordstyrer – Anne Maisey ble valgt
4. Referent – Guro Utgård Snøva ble valgt
5. Tellekomitè utgår da det ikke var noe som skulle voteres over
6. Lene Tryggestad og Anniken R. Søndrol ble valgt til å signere protokollen
7. Årsberetningen ble lest opp av Anne Maisey. Lene Tryggestad hadde en bemerkning
vedrørende økonomidelen av årsberetningen; ingen større investeringer. Randi Juliussen
bemerket at LC utvalget også håper å se gamle og nye fjes på alle treninger i 2019.
Årsberetningen ble godkjent.
8. LC utvalgets årsberetning ble lest opp med resten av Årsberetningen av Anne Maisey.
9. Anne Maisey gikk gjennom regnskapet og bemerket at klubbens økonomiske tilstand er
tilfredsstillende. Maisey bemerket også at klubben er meget fornøyde med en god pott fra
Hundefestivalen til tross for dårlige påmeldingstall.
Regnskap godkjent.
10. Valg: Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Anne Maisey, ikke på valg
Nestleder: Magnus Husby, velges for to år, gjenvalg
Kasserer: Mona Riberg, ikke på valg
Sekretær: Guro Utgård Snøva, velges for to år, gjenvalg
Styremedlem: Randi Juliussen, velges for to år, gjenvalg
Styremedlem: Lene Tryggestad, velges for et år, gjenvalg
Styremedlem: Vibeke Saksegård, velges for et år, ny

•
•

Revisor: Hege Lande, velges for et år, ny
Valgkomiteen: Laila Danielsen, ikke på valg
Marit Stene, velges for to år, ny
Anniken R. Søndrol, velges for et år, gjenvalg

11. Ordet fritt
Sven Erik Bjørnewall bemerket at ATVen som brukes til Lure Coursing så vidt henger
sammen, og at styret burde se på om vi skal investere i en ny. Styret tar dette til
etterretning. Han forteller også at klubben har fått reservert travbanen på Hølonda til LC
treninger tirsdager og lørdager fremover våren, og gleder seg til oppstart.
Anne Maisey bemerket at vi også burde investere i en ny paviljong, eller eventuelt leie.
Tina Ingebrigtsen lurte på om styret/LC utvalget visste noe om LC eksamenene hun og flere
tok gjennom klubben for en stund siden. Randi Juliussen skulle kontakte NLCK og høre med
dem. Marit Stene bemerket at siden utdanningsmodellen skulle revurderes kunne det være
årsaken til at de ikke hadde hørt noe enda.
Årsmøtet avsluttet.

_____________________________

_____________________________

Lene Tryggestad, sign

Anniken R. Søndrol, sign

