Referat årsmøte 2014
Sted: Furuseth Slakteri AS
24.01.16
Antall fremmøtte - 7
- Valg av ordstyrer: Jonathan Haakull
- Valg av referent: Sven Arne Lislegaard
- Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent
- Regnskap 2014: Regnskapet ble godkjent.
Regnskapet ble lest opp av Helge Aas. Det ble stilt spørsmål om inntektene fra hjemmesiden. En logo med link koster
2000 kroner. Kontingenten er på kr 300 pr medlem. Dvs at vi har gått glipp av et større sponsorbeløp som bør
innkreves så snart som mulig for 2015.
- Årsberettelse:
Instruktørkurs med Doug Lambie
Revidering av NM-håndbok
Konkurransekurs med Hamish Mitchell, 4 deltakere
Fire telefonmøter i styret, samt jevnlig kontakt mellom styremedlemmene.
En aktiv facebookside med 491 følgere
Helge fortalte om arbeidet som ull og klipperådet gjør. Og han utfordret klippeforeningen til å komme på
representantskapsmøte i NSG i oktober for å presentere vårt arbeid.
- Val av nytt styre
Jonathan Gerhard Haakull, leder - tar gjenvalg
Sven Arne Lislegaard, nestleder - tar ikke gjenvalg.
Jorunn Ravndal, kasserer - tar ikke gjenvalg
Åsmund Kringeland, repr. i ull og klipperådet - tar gjenvalg
Nytt styre:
Leder: Jonathan Gerhard Haakull
Nestleder og representant i ull og klipperådet: Åsmund Kringeland
Kasserer: Caroline Nicole
Sekretær og webansvarlig: Sven Arne Lislegaard
Revisor: Helge Aas

- Overgang til internasjonale regler i norsk ullsortering:
Det er diskutert å gå over fra norske regler til internasjonale regler i ullhåndtering. Ull og klipperådet er positive til
det. Leder i NSF tar kontakt med Animalia for å gjennomføre dette.
- Vedtektsendring (krever ¾ flertall av stemmeberettigede medlemmer på årsmøte)

Vedtekt 5b: Forslag: Flat sats for alle medlemmer.
Vedtekt 8c: Fra ”Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være meldte, til det enhver tid sittende
styret, skriftlig, senest 1 – en – måeder før avholdelsen av årsmøtet”, til: ”Andre saker som ønskes behandlet
av årsmøtet, skal være meldte, til enhver tid sittende styret, skriftlig innen årsmøtet avholdes.”
Endringene ble enstemmig vedtatt.
- I henhold vedtekt 5a fastsetter årsmøte medlemskontingenten.
Forslag for 2015: kr 300 og 2016: kr 400.
Årsmøte vedtar denne endringen: 2015 kr 0,- og 2016 kr 300,-.
- Valg av manager til VM i New Zealand 2017 og representanter til World Council.
Forslag: Representantene til World Council må enten være en del av landslaget eller koste reisen selv. Manager er
med på å jobbe med å få inn sponsorer og sette opp hva som kreves av Norges VM-deltagere. Forslag til manager:
Sven Arne Lislegaard. Forslag til deltagere i World Council: Manager og en deltager
Årsmøte kom frem til følgende:
Managerstillingen blir utlyst på hjemmesiden. NSG får mulighet til å være den ene representanten på møtet i World
Counsil i tilleg til NSF sin som blir lederen Gerhard Haakull.

