
 

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG 

Dag: Mandag 22.mars 2021 
Kl. 19.00 
Sted: EKSTRAORDINÆRE TILTAK: I forbindelse med den pågående pandemien ble årets 
Årsmøte avholdt digitalt i Teams. 
Antall stemmeberettigede:  

 
 

Dagsorden:  

1. Møtet ble åpnet av leder Magnus Husby.  

2. Innkallingen ble godkjent.  

3. Valg av ordstyrer – møtet foregikk digitalt og det var ikke behov for ordstyrer. 
 
4. Tina Tømmerås Ingebrigtsen ble valgt som referent.  

5. Guro Utgård Snøva og Anne Maisey ble valgt til å signere protokollen.  

6. Årsberetningen ble delt på Teamsskjerm og lest av leder Magnus Husby. Årsberetning godkjent. 
Årsberetningen til LC NMK avdeling Trøndelag ble gjennomgått.  

7. Ok. Regnskap godkjent. Kommentar til regnskapets underskudd. Det gikk i underskudd på grunn av 
Corona. Hadde ordnet med utenlandsk dommer og det gikk en del penger der som vi ikke fikk tilbake 
med fly og diverse. Derfor en del ekstra utgifter på dommere og personell. 

8. Valg: Valg av styremedlemmer og øvrige personer til komiteer ble gjort på forhånd via portalen: 
https://www.digitalearsmoter.no 
 
Valgkomiteens innstilling 2021, Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag Styret: 
- 20 stemmer avgitt: 1 blank ellers alle for forslagene til valgkomiteen. 

Leder: Magnus Husby - ikke på valg. 

Nestleder: Marit Stene- velges for to år, ny 



Kasserer: Lea Amalie Strand Bjørndalen - ikke på valg 

Sekretær: Tina Ingebrigtsen - velges for to år, ny 

Styremedlem: Anniken Ranheim - ikke på valg 

Styremedlem: Wenche Flønes - velges for ett år, ny 

Styremedlem: Vibeke Saksegård, velges for ett år, ny 

LC-kontakt: Randi Juliussen, velges for ett år, gjenvalg 

Revisor: Mona Riberg, velges for ett år, ny 

 

Valgkomiteen: 

Anne Maisey, ikke på valg 

Lene Tryggestad, velges for ett år, gjenvalg 

Mona Riberg, velges for ett år, ny 

 
 

9. Avslutning av årsmøtet. 
- Ordet fritt. 

Overlapping av styret: 
Guro Utgård Snøva: Har forslag om at de som går ut av styret blir med på Skypemøte med det nye 
styret. På den måten kan de nye få oppdatering på hva styret har gjort. Få oversikt over hva som er 
gjort og hva som skal gjøres fremover. Slik blir det en god overlapping. 

 
Dommere til sommerens utstilling: 
Magnus Husby: Ønsker forslag til dommer til sommeren.  
Diskusjon: 
- kan bli problemer i forhold til sommerens situasjon. I verste fall mangler vi to dommere (har 
foreløpig ja fra Bitte Ahrens i 2021 – bør sende en mail om påminnelse). De norske dommerne er 
brukt en del i år. Litt redd for at det blir tidlig å ta inn dommer i Juli. Kommer an på om det blir 
ordnet vaksinepass i forhold til Corona. Kan ikke vente så lenge som vi gjorde i fjor, det må avklares 
tidligere.  
Det diskuteres litt rundt ulike dommere og hvilke raser de er godkjent for. Diskuteres videre 
løsninger på dommere som kan brukes – hvordan trekke utstillere til Trøndelag. 

Digitale Årsmøter: 
Snakkes litt om ulike digitale former som årsmøter kan holdes. Hvilke digitale metoder er best å 
bruke? Hvilke avstemmingsformer finnes og hvordan vil disse kunne brukes?  
Ble nevnt at NKK hadde en dyr variant i sitt årsmøte. Hadde vært kjekt om NKK kunne kjøpt en digital 



tjeneste som alle klubben kunne brukt. 
I forhold til bruk av Teams er det viktig at telefonnummer blir lagt inn for at de skal kunne logge inn. 

Digital avstemming: 
Avstemmingen ble stengt kl.20.00 
Vi klapper inn nye styremedlemmer. Alle som ble foreslått ble valgt. 
 
Årsmøtet avsluttes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________               __________________________________ 
Guro Utgård Snøva, sign                  Anne Maisey, sign 


