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Referat fra Forbundstinget 2007 i
Norsk Brukshundsports Forbund
I Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansensvei, Oslo.
24.2.2007 kl. 13.00
1. Åpning:
Wenche Sandtangen åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte
velkommen. Det ble også avholdt en minnestund for Erling Toften

2. Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.
3.

Godkjenning av fremmøtte representanter:
Fremmøtte representanter ble godkjent med 9 stemmeberettige.

4. Godkjennelse av saksliste og forretningsorden:
Sakslisten og foretningsorden ble godkjent i h. h. til våre vedtekter.

5. Konstituering:
Valg av dirigent:
Knut Bever Freng ble valgt
Valg av referent:
Jan Magne Sandtangen ble valgt
Valg av 2 personer til å
undertegne protokoll: Jørgen Stiansen og Ingar Oliversen ble valgt
Valg av tellekorps:
Ronny Iversen og Kjersti Faanes ble valgt
6. Årsberetninger:
Styrets årsberetning:
Leder Wenche Sandtangen leste styrets årsberetning. Denne ble godkjent med noen små
justeringer.

Lov- og Disiplinærutvalgets årsberetning:
Denne ble opplest av ordstyrer Knut Bever Freng og godkjent uten bemerkninger.

Resultatansvarliges årsberetning:
Fremlagt uten kommentarer.

7. Regnskap og revisors beretning:
Regnskapet viser et underskudd på kr. 19597,15. Styret må arbeide bevist for å unngå
underskudd i fremtiden. Utgifter til NoM er budsjettert kr. 40 000,00 og skal ikke føres
som underskudd. Utover det ble regnskapet godkjent.

Budsjett for 2007:
Regnskap og budsjett bør skrives enklere slik at det blir lettere å forstå. NM og NoM bør
budsjetteres for seg. Videre bør man føre noter til punktene i både regnskap og budsjett.

8. Årskontingent:
Det er ikke forslag om heving av kontingenten og den vil derfor fortsatt være kr 1 500,00
og kr. 5,00 for innrapporterte medlemmer med løst startkort.
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9.

Forslag fra Larvig og Omegns Hundeklubb
Forslaget fra Larvik og Omegns Hundeklubb besto opprinnelig av tre punkter men ette en
debatt ble dette endret til ett.
Vi foreslår at Nordisk komite består av 2 personer, hvorav 1-en- må bør være fra styret og
en bør være instruktør/brukshundprøvedommer/utøver.
Representanter til komiteen oppnevnes av styret.

10. Forslag fra Sarpsborg Hundeklubb
Dette forslaget ble debattert med om 1 eller flere stevner fra Sverige skal telle for uttak til
NM. Ved avstemming falt forslaget med 5 mot 4 stemmer. Mindretallet ville ha med flere
enn ett stevne.
11. Valg:
Styret
President:
Visepresident:
Sekretær
Kasserer:
1. styremedlem
2. styremedlem
Varamedlem

Wenche Sandtangen
Bjørnar Strand
Eva Tønnesen
Anne Ingebrigtsen
Kåre Denholm
Cecilie Stenbro
Elin Rotefoss

Lov- og disiplinærutvalget:
Leder:
Helge Rødsjø
Nestleder:
Roald Hammer
Medlem:
Oddvar Spjøtvold
Varamedlem:
Odd Skar
Varamedlem:
Lidvard Auflem
Alle ble innvalgt ved akklamasjon.

Ikke på valg
Ny for 2 år
Ny for 2 år
Ikke på valg
Ny for 1 år
Ny for 2 år
Ny for 1 år

Gjenvalgt for
Gjenvalgt for
Gjenvalgt for
Ny for 1 år
Gjenvalgt for

1 år
1 år
l år
1 år

Forslag på valgkomite:
Leder:
Per Helgerud
Medlem:
Fredrik Hansen
Medlem:
Jørgen Stiansen
Medlem:
Turid Stavn
Disse ble valgt inn ved akklamasjon.
12. Avslutning:
Kjell Flagstad ble av styret utnevnt til æresmedlem. Dette ble foretatt av Gunnar
Løvenhjelm. Kjell Flagstad har i mange år arbeidet aktivt for fremme av Forbundet og har
således vært en solid støttespiller.
Det ble videre tildelt vin til avtroppende styremedlemmer som ble takket for sin innsats.
Møtet slutt kl. 15:45
Jan Magne Sandtangen
Referent.
~~~~

, Jørgen Stiansen
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