,r,ffi
Dyrebeslryttel sen Horge
DRÅMMEN OG OMLÅND

futpe$lforinfivifet
rne

ÅnSrU øTE 8. mars 2O1-7
Sted : RØde Kors-h uset, Tol I bugat a 52,
REFERAT

3O4t Dra m men

1. KONSTITUERING
lnnkalling og dagsorden ble godkjent.

Møteleder: Aud Vogt Johansen
Referent: Vibeke Oseth Gustavsen
Protokollunderskrivere: Gerd Aasgaarden og Liv Røren

Møteleder, referent og protokollunderskrivere ble enstemmig valgt.
Forsamlingen var enig om at det ikke var behov for et.tellekorps.
Møteleder ønsket velkommen til møtet.
9 personer var til stede, og alle med stemmerett.
z. ÅnsgenerNtNG
Årsmeldingen ble lest av hver enkelt med kommentarer av møteleder. lngen spørsmå1.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.
3. ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskapet er revidert, og godkjent av valgt revisor. Møteleder gjennomgikk regnskapet for 2016, og budsjettet

for 2AL7, samt leste opp revisors godkjenning av regnskapet, da kasserer hadde forfall til møtet.
Styreleder Aud Vogt Johansen har vært i kontakt med eieren til Cuba, hjelpehunden som forsvant for 4 år siden.
DDOO opprettet da en bankkonto for innsamling til formålet, «Cuba skal hjem», som nå vil bli awiklet. Hunden
kom aldri til rette. Cubas eier ønsker å donere summen som står på kontoen; kr. 2.950,- til DDOO. Summen vil
nå bli overført

til vår sparekonto.

til under regnskapspostene «Utstyr til dyr» og «Utstyr til huset». Svar fra
møteleder er at dette inkluderer utgifter til leker, klorestativ og så videre, både til dyrene i fosterhjem og dyrene
Et spørsmål angående hva som hører
på huset.

dette inkluderer diverse utgifter som ikke
gikk
gjennom
liste over disse utgiftene, utarbeidet
spesifisert
en
poster
i regnskapet. Møteleder
hai spesifiserte
av regnskapsfører.
Et annet spørsmål gjaldt «Diverse»-posten. Svar fra møteleder er at

lngen øvrige spørsmå1.
Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent. Regnskapet ble signert av oppmøtte styremedlemmer.
Kasserer har på grunn av frafall til dagens mØte allerede signert.
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4. HANDTINGSPTAN
Møteleder leste op.p handlingsplanen.
Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

S.INNKOMNE SAXER
lngen innkomne saker
6. VALG

Valgkomiteens innstilling ble lest opp.
Det var ingen benkeforslag på noen av valgpostene.
Leder, enstemmig valgt for 1 år; Aud Vogt Johansen
Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt for 2 år;

TorilOvnerud
Tina Cecilie Myhre
Følgende s§remedlemmer er ikke på valg, 1 år igien:
Laila Stuanes

FØlgende varamedlemmer ble enstemmig valgt for 1 år;

Silje-Jeanette Didriksen
Caroline Tollefsen
Revisor:

lrina Olsen
Enstemmig valgt
Styrets innstilling til valgkomit6 for 1 år:
lngunn Haverstad
Gerd Aasgaarden
Liv Røren

Enstemmig valgt.

Drammen 10. mars 2017
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