
Referat fra årsmøte i NKHLF 01.07.2022

Sted: Varmerommet, Melsomvik videregående skole (Tønsberg), gamlehallen

Følgende klubber var representert på årsmøtet: Sprett Kaninklubb, Modum og Omegn
Kaninhoppere, Horten kaninhoppere og Grenland Kaninhoppere. Totalt deltok 16
representanter, 12 av disse hadde stemmerett.

1.Konstituering
- Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Godkjent uten merknader.
- Valg av møtedirigent, referent, tellekorps og to personer til underskrift av
årsmøteprotokollen.
Møtedirigent: Tale Ulfsby
Referent: Amalie Sofie Spange
Protokollunderskriver: Mariann Bråten og Camilla Olsen
Tellekorps: Jeanette F. Berg og Victoria Eriksen

2. Behandle årsmelding
Årsmeldingen ble godkjent, men med følgende kommentarer: Manglet en kanin på
championtitler, “Bjørkebakkens GD CH Absolute Incredible”,og antall views/følgere på
tiktok-brukeren til NKHLF har økt siden årsmeldingen ble sendt ut.

3. Behandle regnskap
Regnskapet ble gjennomgått og revisjonsberetningen opplest. Det påpekes av
regnskapsansvarlig at vi kommer til å trenge mer inntekt på sikt, på grunn av økt skuttliavgift.
Det ble diskutert ulike måter å skaffe mer inntekt på, men det ble avgjort at vi ser ann
resultatet på regnskapet neste år, om vi må gjøre noen tiltak.

Regnskapet for 2020/2021 ble enstemmig godkjent.

4. Fastsette medlemskontingent 2022/2023
Enstemmig vedtatt å la medlemskontingenten forbli uendret i 2022/2023. Det vil si 500 kr for
vanlig medlem, og 250kr for familiemedlem.

5. Behandle innkomne forslag og saker
Det var ingen innkomne saker som ikke var reglementsendringer, disse blir behandlet på en
dommersamling senere på året.

6. Valg av styre
Leder: Pia Amundsen (valgt for 1 år)
Nestleder: Nina Almås Svee (valgt for 1 år)
Kasserer: Ann Helen Landås Myrekrok - Ikke på valg
Sekretær: Aina Magnus (valgt for 2 år)
Styremedlem: Amalie Sofie Spange (Valgt for 2 år)



Vara 1: Marianne Wikdahl (Valgt for 2 år)
Vara 2: Tale Ulfsby (Valgt for 1 år)
Kommentarer til valget:
Leder – enstemmig valgt
Nestleder - enstemmig valgt
Sekretær: Enstemmig valgt
Styremedlem: Enstemmig valgt
Vara 1: Enstemmig valgt
Vara 2: Tale valgt med flertall, Camilla Olsen ble også stemt om.
Begge varaene ble valgt samme år, fordi styret ikke hadde noen varamedlemmer fra
2021/2022.

Revisor: Sarah Furuseth Laugtug (Valgt for ett år)

Valgkomite (2 stk på valg):
Amalie Røstad og Mariann Bråten valgt inn med flertall (valgt for 2 år), (Anna Margrethe
Enge Berg ble også stemt om).

Amalie Sofie Spange, referent


