Referat fra Årsmøte i NVK Agder, tirsdag 23.1.2018
På AniCura Dyreklinikk Sørlandet. Travparkveien 40.
Til stede:
Helge Reinertsen
Sjur Gilje

Lisbeth Reinertsen
Trine Foss Salvesen

Njål Lundevik
Britt Elin Thorkildsen

1. Årsmøtet ble åpnet av Lisbeth Reinertsen.
2. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten innvendinger.
3. Lisbeth Reinertsen ble valgt til møteleder, Britt Elin Thorkildsen til referent og Sjur Gilje og
Helge Reinertsen ble valgt til å undertegne protokollen.
4. Årsberetning og resultater ble opplest og godkjent uten kommentarer.
5. Regnskap for 2017 ble godkjent. Revisor er kjent med innholdet, men var ikke til stede på
møtet, så signering vil foregå i ettertid.
6. Ingen innkomne forslag til årsmøtet. Når det gjelder sakene til årets Distriktskonferanse og
Representantskapsmøte, så har hovedstyret sentralt ikke rukket å få sendt ut papirene ennå.
7. Aktivitetsplan:
•

Vi legger opp til to treningssamlinger i løpet av året. En på våren og en på høsten. Vi
undersøker bl.a. muligheter for treningssamling i Skagen i Danmark i august.

•

Eventuelt oppfordrer vi våre medlemmer til å delta på arrangementer i andre
distrikter, og benytte seg av tilbud (eks. dressurkurs) i lokale klubber; NISK og AFK.

8. Valg:
STYRE I NVK AGDER:
Leder/DR: Njål Lundevik (ny 1 år)
Styremedlem: Britt Elin Thorkildsen (gjenvalg 2 år)
Kasserer: Lisbeth Reinertsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Revisor: Rune Haddeland (gjenvalg 1 år)
VALGKOMITE
Leder: Helge Reinertsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Medlem: Magne Brynjulfsen (gjenvalg, 2 år)
Njål vil presisere at han påtar seg vervet med visse betingelser. Han beklager at det fra hans
side ikke vil bli så mye aktivitet, men han skal ivareta oppgavene som formelt følger vervet.

9.

Kåring av årets hunder:
Beste l-.iK-hund NVKAgder2017: KVÅsheias IMBZniff ril Njåt Lundevik, mecJ ]-. premie på
jaktprøve både i UK og AK.
Beste AK/VK-hund NVK Agder 2017: KV Haugtun's FFB Frøken Kaila tii Lisbeth Relnertsen
som ble nr. 3 i NM finale Skog 2017.

10. Annei. Lisbeth Reinertsen får fullrnakt fra Årsmøtet til å represeniere Agcler på
Distriktskonferansen 2018 siden Leder/DR t\lål Lundevik er bortreist I uilandet.
Vi fikk servert hjemmebakte kaker og kaffe, og etter møtet ble det tid
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Britt Elin Thorkildsen
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til en god hundeprat.
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Heige Reinertsen

