
Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk buhundklubb
Organisasjonsnummer: 997071395
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 26. februar kl. 08:00 til 6. mars kl. 12:00.

Antall deltagere: 113.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen er bekjentgjort i bladet Buhunden i desember 2020 i tillegg til lagets 
nettsider og Facebooksider. 

Alle medlemmer med oppgitt kontaktinformasjon får tilsendt innloggingsinformasjon på 
SMS. 

Det kan bli mindre endringer i rekkefølge/oppsett i den digitale versjonen pga. den 
tekniske løsningen.

Medlemsmøtet avholdes digitalt på Teams lørdag 6. mars kl. 13:00.

Påmelding til styret@buhundklubben.no innen kl. 12:00 6. mars 2021

Elin Kristiansen vil presentere resultater fra helseundersøkelsen 2020

Styrets innstilling
Innkalling og dagsorden godkjennes

Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes

Antall stemmer for: 100
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Årsmelding 2020
Styrets årsberetning 2020

Vedtak
Framlagt årsmelding godkjennes

Antall stemmer for: 86
Antall stemmer mot: 7
Antall blanke stemmer: 13
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Årsregnskap 2020
Kommentarer til regnskapet: 

 



Norsk Buhundklubb har mottatt en gave på kr. 26 197 fra tidligere avdeling sør/vest.-
  Denne er i sin helhet satt inn på konto for buhundprosjektet. 

Vi har mottatt en gave på kr. 2 400 fra Gro Fløysvik knyttet til salg av mønster til 
buhundgenser.  Også denne er godskrevet buhundprosjektet.  

Inntektene på egne arrangement har økt fordi vi hadde både utstilling og 
rallylydighetsstevne på Buhundens nasjonaldag, der begge gav inntekter til klubben. 

Personalkostnadene er knyttet til arrangementene på Buhundens Nasjonaldag: 
Godtgjørelse til dommere og andre eksterne, innleide hjelpere. 

Styret har gitt en gave på kr. 15 000 til NKK i forbindelse med utfordringene rundt 
koronatiltakene. 

Det er gitt en ren revisjonsrapport.  Denne ligger vedlagt. 

Styrets innstilling
Styret mener at framlagt regnskap og balanse gir et riktig uttrykk for den økonomiske 
stillingen i laget. 

Vedtak
Framlagt årsregnskap godkjennes.

Antall stemmer for: 97
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Avlsrådets årsmelding 2020
Vedtak
Avlsrådets årsmelding 2020 godkjennes.

Antall stemmer for: 94
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Anbefalt pris på valp
Buhundklubben har fått innspill om at anbefalt valpepris på kr. 15 000,- er for lav 
sammenlignet med andre raser.  Det er forslått å sette anbefalt pris til kr. 17 000,-

Styrets innstilling
Styret ønsker ikke at det skal være økonomisk vinning som først og fremst skal motivere 
til oppdrett av buhund.  Det kan likevel være riktig å harmonisere noe med andre raser. 

Vedtak
Styret foreslår at anbefalt pris på buhundvalper settes til kr. 16 000,-

 



Antall stemmer for: 83
Antall stemmer mot: 11
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Tilleggskrav for registrering av  buhundvalper i NKK
Styret i NBK ønsker at følgende tilleggskrav innføres for registrering av buhundvalper i 
NKK

1) Kjent HD-status hos foreldre

2) Kjent øyelysningsstatus hos foreldre

Vedtak
Styrets forslag godkjennes

Antall stemmer for: 58
Antall stemmer mot: 45
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Budsjett 2021
Styret har utarbeidet budsjett for 2021

Styrets innstilling
Budsjett for inneværende år legges fram for årsmøtet. 

Vedtak
Budsjett for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 89
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Andre valg
Styremedlemmene er satt opp på eget valg.  Øvrige funksjoner Rnnes i valgkomiteens 
innstilling: 

wevisor: Olaf Vedul ikke på valg

Vararevisor: Tone K. Bergby 1 år, gjenvalg

Valgkomite:

Si  Else Vikan (Trondheim), ikke på valg

Si  Bruun De Neergaard (Biri), ikke på valg

Elin Mariboe (Bømlo), 2 år ny

 



Vara:

Sissel Evensen (Ankenes), 1 år ny

Styrets innstilling
Valgkomiteens innstilling følges

Vedtak
Valgkomiteens innstilling følges

Antall stemmer for: 88
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styremedlemmer: Marianne Ørke (Styremedlem), Stig Arne Egren (Nestleder), Nina 
Sjøblom (sekretær)
Varamedlem: Gro Fløysvik

 

Linda Karlsen (Mar 6, 2021 15:23 GMT+1)

Karianne Firingen Skori (Mar 6, 2021 16:00 GMT+1)
Tom Andre Lunde (Mar 7, 2021 10:09 GMT+1)
Tom Andre Lunde


