
Norsk buhundklubb 
 

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2014, Comfort Hotell 

RunWay på Gardermoen. 
 

Antall frammøtte: 11 

 

SAK 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, møtet var lovlig innkalt. 

 

SAK 2 - Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen: 

Terje Methlie ble valgt til møteleder, Kirsten Andersen som referent. 

Stein Arne Dahl og Gunn Berit Ween ble valgt til å undertegne protokollen 

 

SAK 3 - Styrets årsberetning 2013 

Terje Methlie leste opp årsmeldingen som ble enstemmig godkjent. 

 

SAK 4 - Avlsrådets årsberetning 2013 

Ellen Katrin Enge leste opp avlsrådets årsberetning. Gunn Berit Ween stilte spørsmål vdr. 

rapportering av HD-status for valper som selges utenfor Norge. Avlsrådet ønsket å få inn 

denne informasjonen - selv om den ikke kommer direkte inn i statistikken (DogWeb). 

Avlsrådets årsberetning ble enstemmig godkjent. 

 

SAK 5 - NBKs avdeling Midt-Norges årsberetning og regnskap 2013: 

Roy Sundby leste opp årsmeldingen for NBK avdeling Midt-Norge, mens Annbjørg Myhre 

orienterte om regnskapet. 

Årsmøtet tok avdelingens årsmelding og regnskap til orientering. 

 

SAK 6 - Regnskap 2013 

Linda Methlie orienterte om regnskapet og leste opp revisjonsberetning. Revidert regnskap 

var ikke utsendt på forhånd da regnskapet først ble revidert et par dager før årsmøtet. 

Enkelte poster ble flyttet på etter revisors anvisning, noe som førte til at posten for utgifter 

til Buhundens nasjonaldag var blitt for stor. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

SAK 7 - Budsjett 2014 

Budsjettet ble gjennomgått. Styreleder orienterte om at det er et investeringsbehov for 2014 

for oppgradering av hjemmeside, nytt høytaleranlegg og bord til bruk på utstilling. Han ba 



om årsmøtet sin støtte til å justere budsjettposter opp mot hverandre pga noe usikkerhet 

rundt behovet for midler til disse investeringene.  

Ellen Katrin Enge foreslo å øke posten 4170 Buhundens nasjonaldag, under driftskostnader, 

fra kr. 12.000,- til kr. 18.000,-, og dekke dette inn gjennom oppspart kapital. Dette for å ha 

rom for å lage et bedre sosialt arrangement for å få flere til å delta, herunder leie av lavvo. 

Det framlagte budsjettet for 2014, med endringsforslaget til Ellen Katrin Enge ble enstemmig 

vedtatt. 

 

SAK 8 - Innkomne forslag 

 

Forslag til endring i Lover for Norsk buhundklubb - vdr. utsendelse av regnskap  

Forslaget innebar å avvente framlegging av revidert regnskap til selve årsmøtet, grunnet 

utfordringer med å få revidert regnskapet fire uker før årsmøtet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Reisetilskudd 

Forslag til reisetilskudd for tillitsvalgte i Norsk buhundklubb ble enstemmig vedtatt, med et 

tillegg på at det skulle foreligge en søknad. 

 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Stein Arne Dahl       Gunn Berit Ween 


