REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG
Dag: Fredag 05.02.2016
Kl.: 19.00
Sted: Kvikkhuset på Øya, Klostergata 86.
Ant. fremøtte: 27, hvorav 25 stemmeberettigede.
DAGSORDEN
1.

Møtet ble åpnet av leder Terje Sundfær som ønsket velkommen til årsmøte og sosialt treff med nyttårsfest etter
årsmøte.

2.

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

3.

Som ordstyrer ble Terje Sundfær valgt.

4.

Som referent ble Anne Maisey valgt.

5.

Som tellekomite ble Solveig Valsø og Linda Dillan.

6.

Siv Berit Ingstad og Laila Danielsen ble valgt til å underskrive protokollen.

7.

Årsberetningen ble lest opp av Terje Sundfær og vedtatt med følgende kommentar:
i: Sylvia Granlund anmerket at årsberetningen burde inneholde datoer på alle arrangement som var
nevnt i beretningen . Dette ble tatt til etterretning.

8.

Kjell-Richard Brevik leste opp LC-utvalgets beretning. Det ble vektlagt at det er mangel på personell, og
medlemmene oppfordres til å ta utdanning for å avlaste utvalget. Det er også mangel på medlemmer i til å sitte i
utvalget. Det ble i tillegg gjort merknader om generell dårlig kommunikasjon mellom styret og LC-utvalget, og en
merknad om at beslutning om å søke diverse LC-prøver og tidspunkt for disse ble tatt uten at utvalget er
informert.

9.

Kasserer Ida Nesset gikk gjennom regnskapet, og bemerket at klubben hadde hatt et godt år økonomisk.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

10. Innkomne forslag- Tina Ingebrigtsen trakk sitt forslag vedr opprettelse av ny treningsgruppe for LC.
11. Valg. Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valg av leder for to år: Lene Tryggestad
Nestleder ikke på valg: Magnus Husby
Sekretær ikke på valg: Anne Maisey
Kasserer på valg for to år: Mona Riberg
Styremedlem for ett år: Vibeke Saksegård
Styremedlem for ett år: Randi Juliussen
Styremedlem for ett år: Geir Hammer
Valg av LC-utvalg.
Med bakgrunn i beslutningen og søknaden om internasjonal prøve uten at LC-utvalget var informert, trakk
Kjell-Richard Brevik og Ingvald Krognes seg fra utvalget. Det ble på dette punktet klart at det var en åpenbar
svikt i kommunikasjon mellom styret og LC-utvalg.
Med dette som bakgrunn ble det reist mistillit til valgkomiteens innstilling til styremedlem (for ett år) med
spesielt ansvar for LC og koordinering av arbeidet, samt kommunikasjon mellom styret og utvalget.
Ved votering ble valgkomiteens forslag forkastet med 20 stemmer kontra 5 blanke stemmer.
Siv Berit Ingstad ble foreslått ved benkeforslag, og ble valgt inn som styremedlem ved akklamasjon.
Klubben er på nåværende tidspunkt ikke i stand til å stille med et LC-utvalg, og det blir p.t. ingen aktivitet i
nærmeste fremtid i påvente av etablering av en ny og fungerende LC-utvalg.
I mai skal klubben stå som arrangør av en internasjonal prøve, og det nye styret kom med en oppfordring til
årsmøtet om å stille opp på det dugnadsarbeidet dette vil medføre, noe årsmøtet sa seg villig til.

h)

Materialforvalter : Laila Danielsen og Solveig Valsø. Materialforvalterne bør få utlevert nøkler til de
respektive hengere de får ansvar for.

i)

Revisor: Ida Nesset

j)

Valgkomite:
Terje Sundfær, på valg for to år
Ole Hovland, ikke på valg
Hege Lande, ikke på valg

k)

Representant til NMK’s generalforsamling: Lene Tryggestad

l)

Representant til NKK region Trøndelags årsmøte: Magnus Husby
Avtroppende leder Terje Sundfær ble takket av med blomster og applaus.
Møtet avsluttet kl 21.15.
Referent
Anne Maisey
_____________
Siv Berit Ingstad
sign

_____________
Laila Danielsen
sign

