
 

SAKSLISTE ÅRSMØTE 
I Norsk Mopsklubb søndag 10.april 2016 kl 1100.  

På Garder Kurs- og Konferansesenter. 
Adresse: Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen.   

 
 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen 
4. Valg av tellekorps 
5. Årsberetning 

-Styret i NMK har hatt et krevende år med hensyn til arbeid med helsespørsmål knyttet til 
rasen. Mye tid har gått med til dette. Styret har vurdert dette som den viktigste oppgaven.  
- To medlemmer av styret trakk seg av private årsaker i løpet av perioden. Styret har likevel 
vært fulltallig og stemmedyktig ved bruk av vara, men det har vært færre hender og hoder til 
å gjøre arbeidet.  
- Styret overtok uten valgt revisor eller vararevisor, samt valgkomite. Styret har derfor valgt å 
sette opp egen innstilling til nytt styre. Alle innkomne forslag til medlemmer blir lagt frem for 
årsmøtet.  
 

NMK 2015:  
* Antall styremøter: 7 
* Medlemsavis per epost x 2 
* To spesialutstillinger  
- Spesial juli inntekt kr 4559,- 
-Europug september inntekt kr 13930,14. 
* Ny hjemmeside www.norskmopsklubb.no 
* Møte med NKK om samarbeid med hensyn til helsearbeid for Mops 
* Igangsatt helseundersøkelse i samarbeid med Frode Lingaas. Svarfrist 31.03.2016 
* Vervekampanje 
* Lukke FB-gruppe for å gjøre denne eksklusiv for medlemmene.  
* Ny utregningsmodell for Mestvinnende 
* Igangsatt veterinærundersøkelse 
  
Registreringer i følge NKKs lister: 184 
   
 

6. Regnskap 2015 
7. Kontingent for 2017 

Styret foreslår endre kontingent for hustandsmedlemmer til kr 200,- per år. Medlemskapet gir fulle 
medlemsrettigheter.  
Styret foreslår å beholde kontingent på kr 250,- per år for hovedmedlem. Ingen endring. 

 
8. Innkomne forslag fra medlemmene 

Ingen innkomne forslag.  



 

9. Innkomne forslag fra styret 
 

 Styret foreslår å endre lovene i forbindelse med direkte valg på nestleder, paragraf 3-4 
Årsmøtets oppgaver, punkt 9 i). Styret foreslår å endre nestleder til ordinært styremedlem 
med funksjonstid på to år. Styret vil da konstituere seg selv slik at ett av styremedlemmene 
får rollen som nestleder. Dette for å hindre at styret er uten nestleder dersom denne faller 
fra i løpet av perioden mellom årsmøtene, eventuelt at det må avholdes ekstraordinært valg 
på nestleder. Forslag til ny lovtekst paragraf 3-4 årsmøtets oppgaver, punkt 9 i):  
Leder for 2 år, 4 styremedlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år. Ingen endring av tekst 
utover dette.  
 

 Lovendring paragraf 3-2 Møte og stemmerett. Styret foreslår å fjerne mulighet til å stemme 
ved fullmakt. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller forhåndsstemme. 
Forhåndstemmer gjelder kun ved valg. Tekst om fullmakt fjernes. Styret foreslår også å åpne 
for at forhåndsstemmer kan sendes inn per epost.  

 
10. Valg 

Styrets innstilling til valg:  
 
Styret:  
Leder for 2 år: Christine Sonberg ( ikke på valg)  
Nestleder for 2 år: Elisabeth Juverud 
Styremedlem for 2 år: Heidi E. Fridtjofsen ( ikke på valg) 
Styremedlem for 2 år: Silje Kathrine Bjarkøy ( ikke på valg) 
Styremedlem for 2 år: Torunn Rosvold 
Varamedlem for 1 år: Anne- Mari Myhrmoen 
Varamedlem for 1 år: Hege Seim 
 
Valgkomite:  
Leder for 2 år: Rina Remmert 
Medlem for 2 år: Bente Vangen  
Medlem for 2 år: Anka Grønvold 
Varamedlem for 1 år: Torill Dønheim 

 
Revisor for 2 år: Ingen kandidat 
Vararevisor for 2 år: Ingen kandidat 
 
Innkomne forslag utover styrets innstilling:  
Styremedlem for 2 år: Mona Paulsen 
 
Forhåndsstemmer sendes til  
Norsk Mopsklubb v/ Silje Kathrine Bjarkøy 
Sagafaret 18.  
3514 Hønefoss 
Forhåndsstemmer må være styret i hende innen 02.04.2016. Husk å beregne postgang. 


