
 
 

ÅRSMØTE 2022 
Årsmøte blir gjennomført på Teams lørdag 12 mars 2022 klokken 11:00 

Vi vil benytte SmartVote digitale landsmøtesystem. Medlemmer får tilgang til en nettapplikasjon 
(delegatapp) som du skal bruke til å be om ordet og avgi dine stemmer med. Link sendes ut dagen før 
årsmøte 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen 

 

3. Styrets årsberetning 2021 

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning 2021 godkjennes. 

4. Avlsrådets årsmelding 2021 

Forslag til vedtak: Avlsrådets årsmelding 2021 godkjennes 

5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap 2021 

Forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning 2021 fra avdeling Midt-Norge tas til orientering 

6. Regnskap 2021 

Forslag til vedtak: Revidert regnskap for 2021 godkjennes 

7. Kontingent 2023 

Forslag til vedtak: Kontingenten videreføres uendret med kr.: 350,- for 2023 

8. Budsjett 2022 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes 

9. 1 Vedtektsendring, antall styremedlemmer og revisjon av vedtekter. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet endrer vedtektenes § 3-4, pkt. i) 5. strekpunkt fra 1 til 2 
styremedlemmer. Årsmøtet pålegger styret å gjennomføre en fullstendig gjennomgang og revisjon av 
vedtektene som skal legges fram for det ordinære årsmøtet i 2023 for beslutning. 

 



 
 

9.2 Refusjon av direkte kostnader i forbindelse med utførelse av verv 

Forslag til vedtak: Det vil bli refundert direkte kostnader etter eget reglement vedtatt i  
årsmøte 2022. Endringer i reglement skal vedtas av årsmøte. 

10. Forslag til veiledende valpepris for Norsk buhund 

Det er fritt opp til den enkelte oppdretter å fastsette pris på valper etter Norsk  

buhund.  

Forslag til vedtak: Veiledende valpepris settes til kr.: 18.000,-. 

11. Valg 

Det har ikke kommet inn forslag til andre kandidater enn det som framgår av  

valgkomiteens forslag. Det er ikke tillatt å stille benkeforslag jf. vedtektene for NBK. 

Det ligger to alternative forslag til votering. Ref. punkt 9_1 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vedtas 


