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1. 1205 Ønske velkommen og litt info 
Kamera skal være på under hele årsmøte 

  Mikrofonene må være mutet (avslått) utenom når man har fått ordet 
Stemming foregår ved at man stemmer ved digital håndsopprekning.  

  Ønsker man ordet skriver man navnet sitt i chat funksjonen 
 

2. 10 fullmakter og 1 familimedlem på samme PC, de skal da stemme for 2. Alle med godkjent 
fullmakt rekker hånden opp for telling. De stemmer da først. Dette gjør det enkelt for 
tellekorpset og telle de doble stemmene. Deretter stemmer alle som ikke har fullmakt. 

 

3. Vi må ta en stemmerunde nå for å telle totalt antall stemmer. Dvs Alle som har fullmakt rekker 
opp hånden nå. 
Alle med fullmakt tar ned hendene og når ingen hender er oppe så rekker alle som ikke har 
fullmakt opp hendene.  
 

Praktisk informasjon:  

- Vi må derfor stemme i to runder slik at tellekorpset kan telle fullmakter i første runde og så 
andre stemmer i andre runde.  

- Prøverunde med stemming 
o Runde 1: 9 stykker som stemmer med fullmakt (18 stemmer) 
o Runde 2: 32 stemmer 
o Totalt: 50 stemmer 

 
4. Godkjenne innkallingen, ingen foretar seg noe, har man innvendinger skriv navnet i chat 

funksjonen. 
 

Godkjent. 
 

5. Valg av ordstyrer, vi har ikke fått noen som har vært villige av de vi har spurt. Så hvis ikke 
noen har noen innvendinger så melder jeg meg selv. 
 

Godkjenner Thomas Hjertenes som ordstyrer. 
 

6. Referent Ida Skadberg har meldt seg, ingen foretar seg noe, har man innvendinger skriv 
navnet i chat funksjonen. 
 

Godkjenner Ida Skadberg som referent.  
 

7. Godkjenne dagsorden/sakslisten, ingen foretar seg noe, har man innvendinger skriv navnet i 
chat funksjonen. 

 

Godkjent. 

8. Tellekorps, Martine Berg og Marius Foldøy har meldt seg, ingen foretar seg noe, har man 
innvendinger skriv navnet i chat funksjonen. 

 

Godkjenner Martine Berg og Marius Foldøy som tellekorps. 



9. 2 representanter til å undertegne protokollen, Tone Lise Vilje og Kristin Lauritsen har meldt 
seg, ingen foretar seg noe, har man innvendinger skriv navnet i chat funksjonen. 
 

- Godkjenner Tone-Lise Vilje og Kristin Lauritzen som representanter til å undertegne 
protokoll.  

- Protokoll sendes til Gro Moe-Gumø så fort som mulig grunnet momskompensasjon 
 

10. Årsberetningene, leser opp styret sin årsberetning, spør om jeg skal lese opp de andre også. 
 

Lest. 
 

11. Regnskap og budsjett, Gro tar oss gjennom det. Godkjenning av regnskap og budsjett, ingen 
foretar seg noe, har man innvendinger skriv navnet i chat funksjonen. 

 

- I 2020 ble det et årsresultat på 96000,- 
- Disse pengene skal brukes på arrangementer som kommer alle medlemmer til nytte 
- Nå er samojedboken begynt å gå i pluss og alt vi selger av disse nå går i rent pluss 
- Styret ønsker at det skal gå mer penger til lokalkontakter slik at man kan søke om midler om 

man ønsker å arrangere noe lokalt 
- Det ble dedikert midler til ny hjemmeside og klubben ønsker innspill på denne 
- Klubben ønsker i hovedsak å bruke pengene på arrangementer og økt kompetanse  
- Kostnader må føres som en utgift det året det påløper 

 

Ingen innvendinger på budsjett.  
 

12. Innkomne saker 
 

a. Sak 1 Avlskrav på rasen Yakutian Laika. (lese opp forslag, begrunnelse og styrets 
innstilling) kommentarer, stemming 

 
Avstemming:  

Flertallet vedtar forslaget (42 stemmer for). 
 

b. Sak 2 Prissetting av raser (lese opp forslagsstillere, forslag, begrunnelse og styrets 
vurdering og anbefaling) kommentarer, stemming 
 

Avstemming: 

Forslaget ble ikke vedtatt (40 stemmer mot). 

 

c. Sak 3 Felles veiledende pris (lese opp forslagstillere, forslag, begrunnelse og styrets 
vurdering og anbefaling) kommentarer, stemming 

 

Avstemming: 

Forslaget ble ikke vedtatt (36 stemmer mot). 



d. Sak 4 Fjerne klubbens lov 3-4 pkt 8 underpunkt 3(lese opp forslag, begrunnelse, 
styrets vurdering og anbefaling) kommentarer stemming, dette forslaget krever 2/3 
flertall 

 

Avstemming: 

Flertallet vedtar forslaget (44 stemmer for). 

 

e. Sak 5 Endring av lovmal (lese opp forslaget til tillegg, begrunnelse og anbefaling) 
kommentarer, stemming. Dette forslaget krever 2/3 flertall 

 

Avstemming: 

Flertallet vedtar forslaget (45 stemmer for). 
 

13. Valg, det er ingen motkandidater til vervene så dermed utgår stemming over kandidater. 
 

14. Avslutning og årsmøtet er herved avsluttet 
 

Det bemerkes at digitalt årsmøte er en god ide på langsikt slik at det gir mulighet for alle i klubben 
å delta. Da begrenses medlemsmassen ikke basert på geografi og demokratiet bevares i aller 
høyeste grad. 

Det uttrykkes ved flere anledninger en økning i medlemsmøter og ikke bare årsmøter. Dette for å 
skape en arena hvor lengre og større saker som krever fordypning og diskusjon kan behandles på 
best mulig måte.  

 

 

 

 

Oslo, 4. mai 2021 

 

      

---------------------------------------------           --------------------------------------------
Kristin Lundin Lauritzen     Tone-Lise Vilje 

 

 


