
  

 

Protokoll styremøte nr: 4 – 2022 

 

Dato  15. mars 2022 Møtested: Teams 

Til stede: 

 

Forfall: 

Arild Kristiansen, Arild Schjølberg, Anne Marie Madssveen, Andreas Bachmann, 

Bodil Nergaard, Vivian Bruun 
 

Veronica Seppola, Rigmor Sjøvoll 

 
Sak nr Sak Vedtak 

Sak 16-22 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

Sak 17-22 

1. Oppfølging fra siste styremøte 

  

2. Gjennomgang av status økonomi.  

 

 

 

3. Er spesialen til avdeling Midt Norge 

formelt avlyst?  

 

4. Nytt medlem til ASU som 

representant for Schnauzer. 

 

5. Tildeling av hederstegn og 

æresmedlemskap på årsmøte 

 

6. Styret har mottatt reaksjon fra et 

medlem på at årsmøte avholdes 

digitalt i år. 

 

  
 

Ingen 
 
Klubben har sunn økonomi og 
fremlegger et godt resultat på 
årsmøte. 
 
Arild S sjekker med avdelingen.  
Svar: De prøver fortsatt å få 
gjennomført 
 
Thea Fjelldal enstemmig vedtatt 
 
 
Styret jobber med dette og bruker 
tiden frem til årsmøte. 
  
Iht klubbens lover §3-3 skal dato for 
årsmøte bekjentgjøres minst 8 uker 
før. Slik usikkerheten med COVID 
var i siste halvdel av januar, besluttet 
styret å avholde årsmøte digitalt. Det 
var også for å sikre gjennomføringen 
og slippe utsettelse som kunne 
strekke seg mot sommeren. 
Styret har som hovedmål å avholde 
fysisk årsmøte, men vi må også 
tilpasse oss spesielle tider. 

Sak 18-22 

Status forberedelser til årsmøte 
 
Årsmøtedokumentet er hovedsakelig ferdig 
fra styrets side. 
Følgende gjenstår: 

Årsberetning 2021: 

5.2 Nordland – ikke mottatt 

5.3 Midt-Norge – ikke mottatt 

5.5. Sør-Rogaland – ikke mottatt 

5.6 Agder – ikke mottatt 

5,8 ASU – ikke mottatt 

 
 
 
 
Noen avdelinger er, av ulike årsaker, 
forsinket med innsending, men 
dokumentene vil fremlegges på 
årsmøte. 
Styret følger opp. 
 
 



Budsjett 2022: Årsmøtekostnader er flyttet 

slik: 7141 Reisekostnader/Overnatting - 

styremøter/ledermøte kr 100 000,- 

7142 Overnatting og reisekostnader - 

årsmøtet kr 75 000,- 

. 

 

Få påmeldinger til årsmøte foreløpig. Det 

sendes ut påminnelse til avdelingene. 

Minner spesielt om innsending av 

forhåndsstemmer. Må være poststemplet 

innen 20.mars. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arild S 

Sak 19-22 Neste møte: årsmøte 3. april, vel møtt. Styret 

 


