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Dagsorden: 
1. Åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkallelsen 
3. Valg av to referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen 
4. Årsberetning 
5. Regnskap 
6. Budsjett 
7. Kontingent. 
8. Bruk av grasrotandelen. 
9. Valg 
 
Sak 4. Årsberetning for 2017 
Norsk Affenpinscher Klubb ble stiftet 14. september 2017. Fram til 01.01.2018 
tilhørte rasen Affenpinscher fortsatt Norsk Pinscherklubb, NPK. 
Styret har i perioden bestått av Ingunn Axelsen (leder), Eirik Huse (nestleder), 
Grete L. Hansen (sekretær), Elisabeth Rude-Evensen (kasserer), Nina Glommen 
(styremedlem), Tove E. Bråthen (varamedlem) og Kari Brønn Lysholm 
(varamedlem 
Klubben har hatt ett styremøte i 2017. 
Styret vedtok å søke om medlemskap i NKK fra 1.1.2018, noe som ble innvilget 
av Hovedstyret i NKK 19. oktober 2017. 
Det ble i perioden (14.9 - 31.12.2017), bl.a. opprettet egen mailadresse for 
innmelding av medlemmer. Det ble opprettet organisasjonsnr. Hjemmesiden 
ble laget og den ble publisert 8. oktober 2017. 
Klubben fikk godkjent søknaden om grasrotandel 13. desember 2017. 
Det ble i perioden også forberedt en del saker som ble sendt NKK umiddelbart 
etter årsskiftet, dvs. da klubben ble medlemsklubb i NKK. 
Forespørsler, vedrørende rasen affenpinscher, som kom inn i perioden (2017), 
ble behandlet av styret på første styremøte som egen klubb i 2018. 
  
Sak 5. Regnskap. 
Se vedlegg Budsjett 2018 – Regnskap 2017 for NAPK.  
  
Sak 6. Budsjett 
Se vedlegg Budsjett 2018 – Regnskap 2017 for NAPK.  
  
Sak 7. Kontingent. 
Forslag fra styret: Kontingenten beholdes som den er, dvs. 300 kroner for 
hovedmedlemmer og 150 kroner for husstandsmedlemmer. 
  



Sak 8. Grasrotandelen 
Klubben får jevnlig inn penger via Grasrotandelen. 
Forslag fra styret: 
Disse pengene øremerkes til helse, som innebærer alt fra enkelte 
undersøkelser til kurs, foredrag m.m. 
  
Sak 9: Valg: 
Det har ikke kommet forslag til medlemmer til styret, 
de som nå er på valg stiller til gjenvalg: 
Følgende medlemmer er på valg: 
Eirik Huse (nestleder) velges for 2 år 
Grete L. Hansen (sekretær) velges for 2 år 
Kari Brønn Lysholm (vara) velges for 2 år 
  
Revisor: Alfred Hove velges for 2 år 
Vararevisor: Rita Gulliksen velges for 1 år 
Valgkomite: 
Ann Jorunn Skogland (leder) velges for 2 år 
Liss Bodil Olsen velges for 2 år 
Marit Hofstad Johansen velges for 2 år 
Vara: Synneva Hellebø velges for 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEMMESEDDEL 
 
Nestleder – velges for 2 år For Imot 

Eirik Huse   

 
 

Styremedlem- velges for 2 år For Imot 
Grete L. Hansen   

 
 

Varamedlem – velges for 2 år For Imot 
Kari Brønn Lysholm   

 
 

Revisor – velges for 2 år For Imot 
Alfred Hove   

Vara revisor – velges for 1 år For Imot 

Rita Gulliksen   
 
 
Leder i valgkomiteen – velges for 2 år For Imot 

Ann Jorunn Skogland   
Medlemmer i valgkomiteen – velges for 2 år For Imot 

Marit Hofstad Johansen   

Liss Bodil Olsen   
Varamedlem valgkomiteen – velges for 1 år For Imot 

Synneva Hellebø   
 

 

 

 

 

 

 



Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke 
ved valg. 

Det kan stemmes ved fullmakt, maks to fullmakter per fremmøtt medlem. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes ved valg og må sendes pr. post og må være 
hos klubben senest 2 dager før årsmøtet. 

Valget skal være hemmelig. Dette sikres på følgende måte: Stemmeseddelen 
legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den 
blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til: 

Grete L. Hansen 
Sekretær NAPK 
Bærbyveien 309 
1890 Rakkestad. 
 
Den ytre konvolutten merkes ”Valg”, og medlemmets navn skrives bak på 
konvolutten. På årsmøte vil den ytre konvolutten bli kontrollert mot 
medlemslista. Deretter vil tellekorpset telle opp de avgitte stemmene i de 
innerste konvoluttene og legge disse til de stemmene som blir avgitt på 
årsmøte. Godt valg. 

NB! HUSK at all post nå går som B-post. 

 
 


