Referat fra Årsmøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
3. desember 2018
Sak 1.
Nina Winger ønsket velkommen, presenterte sittende styre.
Sak 2.
Møteinnkallelsen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 3.
Line Orlund ble valgt som møteleder.
Sak 4.
Anne Ekstrøm ble valgt som referent.
Sak 5.
Helge Fjeld og Knut Terjesen ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 6.
Årsmeldingen ble gjennomgått uten kommentarer.
Vinner av Boxersprinten var :
Tispe - Toffee med eier Cecilia Victoria Sundberg.
Hannhund – Angus med eier Benedicte H. Bjorli
Sak 7. Regnskap 2017/2018 og revisors beretning
Resultat regnskap gjennomgått og delt ut.
Balanse rapport, gjennomgått og delt ut.
Regnskap godkjent.
Revisjonsrapporten ble ikke lest opp på årsmøtet. Årsmøtet vedtok at Styret får den tilsendt
og at den legges ved til de som skal underskrive protokollen.
Årsmøtet vedtok at grasrotinntekten 2018 doneres til nyreprosjektet. (I følge vedtak på
Årsmøtet 2016 skal inntekt fra grasrotinntekt doneres til et helseprosjekt i NBK)
Sak 8. Innkomne saker - ingen
Sak 9. Handlingsplan 2018/2019
Forslag til handlingsplan 2018/2019 ble fremlagt. Det nye styret tar med seg dette i det
videre arbeidet.

Sak 10. Budsjett 2018/2019
Fotnote: Inntekter for MH 2018 kommer i 2019.
Styret informerte om at det legges opp til et lite underskudd kr 2000.
Budsjettet ble vedtatt av årsmøtet.
11. Valg:
Nest leder: Anne Ekstrøm 2 år
Medlem: Tone Robertsen 2 år
Vara: Ingunn Terjesen 1 år
Vara: Elizabeth Nordheggen 1 år
Benedicte Bjorli, Ann-Kristin Evensen og Arne Skog trer ut av styret etter denne perioden og
ble takket for en god innsats.
Valgkomite: Line Orlund + de i styret som ikke er på valg.
Kasserer: Monica Hansen
Revisor: Tone Granli
Eventuelt:
På årsmøtet ble det utdelt hederstegn i sølv til Line Orlund.
Styret i NBK avdeling Oslo og Akershus setter stor pris på Line sitt bidrag i klubben. Hun har
gjennom mange år bidratt med utallige timer for å arrangere utstillinger, stevner,
samarbeidskonferanser og dialogmøter. I lokalavdelingen har hun vært en uunnværlig
bidragsyter i gjennomføring av dugnad i forbindelse med Dogs4All, og boxerleir (vår største
sosiale arena).
Derfor vedtok NBK Oslo og Akershus på styremøtet 30. mai 2018 at vi ønsker å dele ut
hederstegn i sølv til Line Orlund.
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