PROTOKOLL
Generalforsamling i Norsk Puddelklubb
Lørdag 18. April 2015
1.

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet.
Det var25 stemmeberettigete medlemmer.
Det ble gjort følgende valg for møtet:
Møteleder: Heidi Albrigtsen
Referent: Kjersti Flatmark
Medreferent: Eli Hall
Tellekorps: Ida Myhrer Stø, Anne Lise Toresen
Observatør fra valgkomiteen er Tone B Fischer
Medlemmer til å undertegne protokoll: Berit Eriksen, Maud Nilsson

2.

Innkallingen ble godkjent med følgende kommentar: Trykkfeil i den trykte versjonen av valgkomiteens
innstilling hvor Ann Kristin Sletnes sitt navn var utelatt.

3.

Årsberetningen ble tatt til etterretning med følgende kommentarer:
 Styrets arbeide:
Rune Halseth leste opp en redegjørelse basert på informasjon gitt direkte til ham fra en ikke navngitt
person i NKK. Denne var knyttet til styrets forklaring på hvorfor NPK ikke kan arrangere REC-utstilling 2015.
Det ble stilt spesifikke spørsmål til styret: ”Spørsmålet er da hvorfor man satt i gang med dette her uten
overhode å vite hva dette innebar. Videre hvorfor ble ikke den opprinnelige planlagte og godkjente
utstillingsplanen for eds fulgt.” Elisabeth Sørenssen redegjorde for styrets forståelse av hvordan
saksgangen har vært som var i stor kontrast til den oppleste redegjørelsen, og avviste redegjørelsen som
feilaktig. En lang og relativt springende debatt fulgte, den refereres ikke.
 Mestvinnerlisten:
Korreksjon av mestvinnende i rallylydighet 2014: Mellompuddel Fidel Bernadette, Eier Liv Stokmann.
 Puddelposten:
Elisabeth Sørenssen redegjorde for at man vil overlate layoutarbeidet til profesjonelle for at redaktørene
skal kunne konsentrere seg om det redaksjonelle stoffet.

4.

Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
Regnskapet ble tatt til etterretning med følgende kommentarer:
 Det ble kommentert at det forelå overskridelse av enkelte poster. Styreleder redegjorde spesifikt for
én større overskridelse av budsjettet til KLAB i forbindelse med organisering av MH benyttet til å
betale figuranter.
 Det ble kommentert at klubben har en stor kontantbeholdning. Styret forklarte at dette er relatert til
nylig avholdte arrangement og er ellers enig i at dette ikke er ønskelig.
 Det ble kommentert at midler som er satt av for å innhente eksterne tjenester (som for eksempel
regnskap, drifting av nettside) har blitt benyttet til å lønne styremedlemmer som påtar seg disse
oppgavene i tillegg til ordinære oppgaver knyttet til styrevervet. Styret redegjorde for hvorfor man har
valgt å løse oppgavene på denne måten.
Revisjonsberetningen ble delt ut på møtet og revisor hadde ingen bemerkninger til regnskapet.
Budsjettet ble vedtatt uten endringer, men med følgende saksopplysning fra styret:
Man forventer økte utgifter knyttet til utgivelse av PP grunnet tidligere nevnte endringer i
utgivelsesmåte. Man forventer i tillegg betydelig større utgifter til EDS-utstilling 2015 som ikke har
kommet med i årets budsjett.

5.

Aktivitetsplan 2015
Planen ble tatt til etterretning.
Det ble etterlyst puddeltreff i flere regioner. Styret stiller seg positiv til dette, og oppfordrer medlemmer til
å ta initiativ til slike treff. Administrator av facebooksiden foreslår at slike initiativ kan gjøres kjent for
medlemmene via denne.

6.

Innsendte forslag:
1. Forslag fra styret om styrehonorar ble enstemmig vedtatt.
2. Forslag fra Aina Tonerud:
Aina Tonerud redegjorde for sitt forslag knyttet til størrelsesmåling i forbindelse med utstillinger. Det
fulgte en omfattende diskusjon som ikke refereres i detalj, men som ledet til at Aina Tonerud trakk
første del av sitt forslag. Det kom videre endringsforslag til formuleringen av andre det av forslaget
som Aina aksepterte.
Forslaget som gikk til avstemning og som ble enstemmig vedtatt var:
Hundens tidligere premiering oppnådd før 15 mnd skal følge hunden og ikke størrelsen, noe som er
mer rettferdig siden toy/dverg og dverg/mellom blandes i avlen.
Generalforsamlingen ønsker videre at styret arbeider for at styrets opprinnelige forslag blir
gjennomført med obligatorisk måling frem til 15 måneder og at dagens anbefalte tilleggsmåling,
innført av NKK, fjernes.

7.

Valg:
Tone B Fischer redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til nytt styre. Det nye styret ble valgt med
akklamasjon.
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