
Referat fra årsmøte i Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland  
 

Årsmøtet ble avholdt på Myklegard, Løten 
onsdag 31. januar 2018 kl.19.00. 

 

00. Velkommen v/ styret  
Beate ønsket velkommen til årsmøte for lokalavdelingen.  
 
1. Konstituering  
1.1 Valg av møteleder – Beate ble valgt til møteleder  
1.2 Valg av 1 referent – Hanne ble valgt til referent  
1.3 Valg av tellekorps – Geir ble valgt til å telle  
1.4 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen – Geir og Per ble valgt til å signere 
protokollen  
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ble påpekt av medlem at ikke sted for årsmøtet ikke 
ble kunngjort 4 uker før.  
 
3. Godkjenning av antall fremmøtte, avgitte forhåndsstemmer og fullmakter  
3 personer møtte til årsmøtet, alle medlemmer av Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling 
Østland. Ingen forhåndsstemmer eller fullmakter.  
 
4. Årsmelding 2017 fra styret  
Årsmeldingen ble lest opp av Beate. 
Lokalavdelingen har nå 38 medlemmer og ikke 31 som det står i årsmeldingen.  
 
5. Aktivitetsplan 2018  
Aktivitetsplanen for 2018 ble godkjent.  
Ble stilt spørsmål om hvordan man skal arrangere arrangementet på Vålerbanen med få folk.  
Beate fortalte at det var snakket om å få inn noen eksterne folk som kunne hjelpe til.  
 
6. Budsjett 2018  
Budsjettet for 2018 ble godkjent.  
Kom et spørsmål fra medlem om lokalavdelingen har forsikring. Dette er noe lokalavdelingen 
ikke har, men som vil bli tatt videre til hovedstyret i Norsk Eurasierklubb.  
 
7. Innkomne saker  
7.1 Vedtektsendring for lokalavdeling øst  
Innkommet sak 1 gjaldt en vedtektsendring i §1-2 Formål.  
 
Tidligere tekst:  
Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har som eneste formål å arrangere Norsk 



Eurasierklubb sin årlige dobbeltutstilling og Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk 
Eurasierklubb.  
 
Forslag til ny tekst:  
Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har som eneste formål å arrangere Norsk 
Eurasierklubb sitt årlige arrangement på Vålerbanen samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid 
med Norsk Eurasierklubb.  
 
Vedtatt tekst:  
Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har som eneste formål å arrangere Norsk 
Eurasierklubb sitt årlige arrangement samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk 
Eurasierklubb.  
 
7.2 Vedtektsendring for lokalavdeling øst  
Innkommet sak 2 gjaldt en vedtektsendring i §4-3 Styrets oppgaver  
 
Tidligere tekst:  
Styrets oppgaver er å:  
- lede avdelingen mellom årsmøtene  
- avholde årsmøte  
- drive avdelingen i samsvar med klubbens formål: Arrangering av dobbelutstilling og 
Eurasierspesialen i samarbeid med Norsk Eurasierklubb 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
- samarbeide og koordinere sine beslutninger og aktiviteter med styret i Norsk Eurasierklubb 
 
Forslag til ny tekst:  
Styrets oppgaver er å:  
- lede avdelingen mellom årsmøtene  
- avholde årsmøte  
- drive avdelingen i samsvar med klubbens formål: Arrangering av arrangement på 
Vålerbanen samt Eurasierspesialen i samarbeid med Norsk Eurasierklubb 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
- samarbeide og koordinere sine beslutninger og aktiviteter med styret i Norsk Eurasierklubb 
 
Vedtatt tekst:  
Styrets oppgaver er å:  
- lede avdelingen mellom årsmøtene  
- avholde årsmøte  
- drive avdelingen i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
- samarbeide og koordinere sine beslutninger og aktiviteter med styret i Norsk Eurasierklubb 
 
8. Valgkomitéens innstilling  
Valgkomitéen hadde ingen innstilling til nye kandidater. Det vil derfor bli holdt et nytt 
årsmøte med valg av nye medlemmer til styret.  
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