Årsmøte Asker Hundeklubb
Tirsdag 19. mars 2019 kl. 19.00
Sted: Blakstad skole, Asker

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Åpning
Valg av referent, møteleder, tellekorps og protokollunderskrivere
Årsberetning 2018
Regnskap 2018 med revisors beretning
Beslutninger
a. Bane Fusdaljordet
b. Medlemskontingent for 2020 (se Årsberetningen)
c. Moms for trening og stevner
d. Budsjett 2019
e. Vedtekter i tråd med lovforslag fra NKK datert 28.11.2017
Gjennomgang av de ulike grenene og deres planer for 2019
Innkomne forslag/saker fra medlemmene
Valg
Utdeling av Hederspris

Enkel servering
Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte der Styret ønsker å informere om planlagt
familiedag/«Hundens dag», hvor vi ønsker å diskutere «Vårens vakreste eventyr» og
hvor vi kan svare på ytterligere spørsmål vedr. banen.
Andre relevante saker vil også bli presentert/diskutert ved behov.
Vi oppfordrer ellers medlemmene til å komme med forslag til temaer med frist
senest 1 uke før møtet.

Asker, 3. mars 2019
Styret i Asker Hundeklubb
Nina Berg, sekretær
Velkommen!
PS!! Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift har ikke stemmerett

Vedlegg:
1. Årsberetning
2. Regnskap 2018
3. Budsjett 2019
4. Reviderte vedtekter i tråd med lovforslag fra NKK
5. Oversikt over forslag til nye kandidater til styre
6. Innkomne forslag – ingen innkomne forslag
7. Oversikt over medlemmer i de ulike komiteene

PS!! Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift har ikke stemmerett

ÅRSBERETNING
ASKER HUNDEKLUBB 2018
Styret 2018:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem, bruks:
Styremedlem, lp:
Styremedlem, rally:
Styremedlem, ag:
Styremedlem, junior:
Vara/ styremedlem:

Kristin Gudem
Tøri Krohn
Ellen Staurset
Nina Berg
Siri Hagen
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Ann-Cathrin Hoff
Hege Lunde
Lise Birgitte Fredriksen

Vara/ styremedlem:

Mette Dahl

Informasjonsansvarlig
Bane

Styremøter:
Det har vært avholdt 8 styremøter og ett budsjettmøte i løpet av året, i tillegg til
årsmøtet.
Medlemstall:
Antall medlemmer registrert pr. 31. desember 2018 er 464 (inkl. husstandsmedlemmer,
juniorer og æresmedlem). Vi håper at mange av disse fortsetter å stå som medlemmer i
Asker Hundeklubb.
Hva har vi fått til i 2018
Det har vært høy aktivitet innen alle grener i året som har gått. Det er mange på
treninger, kurs og som deltar på ulike stevner.
Viktige aktiviteter og oppgaver på tvers av grenene som bør nevnes er:
• Ny og forbedret hjemmeside var ferdig i september, etter fantastisk innsats fra vår
informasjonsansvarlige, Lise Birgitte Fredriksen.
• Klubben har fått trykket opp klistremerker med klubbens logo til f.eks. bil. Koster
kr 20,-.
• «Vårens vakreste eventyr» ble for tredje gang arrangert hos Kongsberg
Hundeklubb den 12. og 13. mai. Dette er et samarbeid mellom lydighets- og
brukskomitéene. Igjen et svært vellykket og sosialt arrangement med i overkant
av 20 deltakere.
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Det er fortsatt uavklart med tanke på fotballbane på Vettre, men Asker
hundeklubb og Asker kommune diskuterer potensielt nytt treningssted på
Fusdaljordet. Utvikling vedr dette vil kommuniseres med våre medlemmer etter
hvert som prosessen skrider fremover.
Det ble sendt ut 3 elektroniske Nyhetsbrev til våre medlemmer, og
tilbakemeldingene har vært at informasjonen i disse er nyttige.
Det er avholdt dugnad på og rundt treningsbanen på Vettre samt klubbhus og
utstyrsbrakke.
Vi organiserte «konkurransenervekurs» med Jørgen Teien Rørvik 1. og 2.
desember hvor bl.a.14 av klubbens medlemmer deltok. Fikk gode
tilbakemeldinger på kurset.
Instruktørmøte for klubbens instruktører på tvers av grenene ble avholdt på
våren.
Etter å ha prøvd i nesten ett år med å få på plass en ordning med bestilling av
klubbeffekter uten å lykkes, har vi foreløpig lagt dette på is. Det er veldig leit da vi
endelig hadde fått en person i klubben som var villig til å påta seg organiseringen
med bestillingene.

AKTIVITETER
Agility: Agility har fortsatt sin aktivitet på Sollihøgda og i Lier i 2018.
Våren og høsten ble det avholdt handlingkurs for viderekommende, med eksterne
instruktører. Tilsammen hadde vi 27 ekvipasjer på høst- og vårkursene. Det var også
fellestreninger 2 ganger i uka på Sollihøgda, i tillegg til fritrening. Det ble arrangert et
kurs i regi av Peter Holmberg med Svetlana Kreslina. Her deltok 10 ekvipasjer, både
interne og eksterne.
Vinteren 2018 var det agilitytreninger søndager og mandager i ridehuset i Lier, fordelt på
tre partier. Her var det 22 ekvipasjer på selvorganiserende grupper.
Mange av våre agilityutøvere er aktive på konkurransebanen. I 2018 hadde vi flere
ekvipasjer som debuterte med gode prestasjoner. Det er hyggelig å se at så mange nye
ekvipasjer har startet å konkurrere. Klubben hadde både individuelle utøvere og lag som
deltok i årets NM.
Agilitykomitéen har hatt møter nesten månedlig.
Utstyr: Vi har i år bl.a. kjøpt ny vippe, og solgt noe gammelt utstyr, kjøpt en kontainer til
og fått bygget tak på begge kontainerne.
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Bruks: Følgende kurs ble gjennomført i 2018:
• 2 sporkurs
• 1 feltkurs
• 1 hundeførerkurs
• 2 brukslydighetskurs
• helgekurs på Østlie hundesenter – med 20 ekvipasjer fra AHK.
I tillegg ble 3 kurs avlyst.
Fellestreninger i skogen på onsdager; annenhver uke spor og rundering med bra
oppmøte. Fellestreninger i brukslydighet på Vettre på torsdager. Vi har innetrening i
vinter 2018/19 på Jerpåsen i Asker, med 15 stk.
Asker Hundeklubb har hatt mange ekvipasjer på runderingsstevner og sporstevner i
2018. Det var 3 ekvipasjer fra Asker Hundeklubb som deltok i The Challenge. Mette
Norill deltok i NM rundering.
Vi arrangerte runderingsstevne 20. oktober. Vel gjennomført!
Juniorer: Det har vært nok et aktivt år, og nytt av i år (2018/2019) er det at vi har hatt
ukentlige kurs gjennom vinteren også.
Vi har avholdt agilitykurs på våren med 16 deltagere, hatt oppvisning på Holmensenteret
i juni, sommerleir på dagtid i uke 32 med 12 deltagere, høstkurs med 18 deltagere og
vinterkurs i november/desember i lokalene til Bærum Hundesenter med 11 deltagere. Vi
avholder vinterkurs i januar-mars 2019 med 12 deltagere.
Vi hadde flere juniordeltagere som deltok i junior-NM i både agility og rallylydighet. Det
ble en førsteplass på Frida og Vita i agility klasse mellom, og en andreplass på Lene og
Isak i klasse liten. Vi er stolte over dette og gratulerer begge to!
Vi er så heldige å ha trofaste og dyktige instruktører som stiller opp for oss hvert år og
skaper et godt miljø. Dette gjør oss i stand til å planlegge med samme aktivitetsnivå
også i 2019.
Kurs: Valpekurset med Therese Wyller, unghundkurset med Jorunn Ludvigsen og
hverdagslydighetskurset med Unni Lilleskjæret på vårparten var alle fulltegnet.
Høstens unghund- og hverdagslydighetskurs ble ikke fylt opp, slik at disse ble slått
sammen til ett grunnkurs med Unni Lilleskjæret som instruktør. Valpekurset med Rosita
Johansen var fulltegnet og et fortsettelseskurs kunne ha vært avholdt dersom vi hadde
disponert kursplass med nok lys.
Kursene har blitt avholdt på Nesbru, Vollen og Bondi skole.
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Det var noen vanskeligheter på datasiden, da ikke alle hadde tilgang til PC. Det var bl.a.
noen som ikke fikk til å registrere seg i deltager.no, og for instruktørene var det
vanskelig å få skrevet ut diplomer og loggført på studieforbundet.
Lydighet: Vi har hatt et aktivt år med tilbud på flere nivåer. Det er avholdt kurs i klasse 1
og 2 lydighet og bronsemerkekurs både vår og høst. Det har vært stor oppslutning på de
fleste tilbudene som har blitt satt opp.
I tillegg har vi hatt fellestreninger på mandager for hverdagslydighet og
konkurranselydighet. Det har vært ansvarlige til stede på hverdagslydigheten disse
treningene, vår og høst. Oppmøte på hverdagslydigheten har vært stort gjennom hele
året, komiteen ser på løsninger for å få ett bedre oppmøte på konkurranselydigheten i
2019/2020.
Vårens vakreste eventyr ble avholdt på Kongsberg Hundeklubb i samarbeid med
Brukskomiteen. Dette var stor suksess med i overkant av 20 deltakere. I 2019 er det
oppe til diskusjon ett annet opplegg som også kan inkludere agilitygruppa. Om ikke det
lar seg gjennomføre blir det nok i Kongsberg i 2019 også. Det er av stor verdi for
klubben å arrangere aktiviteter på tvers av grenene. Særlig med tanke på
det sosiale miljøet, men også med tanke på å kunne høste av hverandres erfaringer og
kunnskap. Åtte instruktører stilte opp gratis denne helgen – takk!
Vinterens trening ble også i år lagt til Drammen Hundepark, med samme konsept som i
2017, men vi har minket med 10 treninger hvor medlemmene kan melde seg på 10 eller
5 ganger. Dette for å redusere underskuddet på treningene. 30 stykker har benyttet seg
av tilbudet (10 eller 5 oppsatte treninger), i tillegg kommer medlemmer som melder seg
på drop-in-plassene. Til sammen har nærmere 45 stykker benyttet seg av dette tilbudet.
Vi kommer til å holde oss til samme opplegg også for 2019/2020 sesongen.
Klubbmesterskap ble arrangert i begynnelsen av desember med 18 påmeldte. I år ble
dette avhold i samarbeid med Rally komiteen, men erfaringen ble at 3 timer ble for
knapp tid så i 2019 har vi leid parken i 6 timer. Dette tenkes gjennomført også i 2019
tross underskudd på arrangementet. Vi mener et moderat underskudd kan forsvares
med tanke på at det er et samlende arrangement for klubbens aktive medlemmer. Takk
til Kristin Gudem og Malene Grip som stilte opp som dommere i klasse 1. Gratulerer til
alle vinnere: klasse 1 - Anne Halvorsen, klasse 2 - Linn Therese Andersen og i klasse 3
- Malene Grip. Vi fikk dessverre ikke tid til å avholde klasse Fci3. Takk til Norsk
Dyrehelse som sponset oss med fine premier.
Lydighetskomiteen er en aktiv gren i Asker Hundeklubb, og de administrative oppgavene
er tidkrevende og mange. Vi har nå brukt deltager.no gjennom hele året på alle
arrangementer og syns at dette fungere godt, og velger å fortsette med dette.
Vi har tre store utfordringer i lydighetskomiteen: instruktører, arealer nok til kurs og
aktiviteter, samt frivillig innsats.
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I tillegg til ovennevnte har vi i år vektlagt ”premiering” av medlemmer som stiller opp som
instruktører, treningsansvarlige med mer. Det er av stor verdi for klubben at
medlemmene er aktive og bidrar der de kan. I tillegg ønsker vi at det skal være attraktivt
og hyggelig å stille opp som instruktør for Asker Hundeklubb. Tusen takk til alle som
stiller opp; enten som instruktører eller kakebakere. Vi trenger hver eneste en av dere!
Lydighetskomiteen kommer i 2019 til å satse noe mer på det sosiale og håper vi kan
samles enda mer.
Asker Hundeklubb gjør seg bemerket med gode resultater på stevner rundt om, og det
er hyggelig å se at flere reiser sammen for å konkurrere. Gode resultater kommer ikke
av seg selv, ei heller godt samarbeid og samhold. Vi får mye skryt rundt om: både av
dommere, utøvere og andre – det er fantastisk hyggelig, og gjør meg stolt av å være
medlem og en del av Asker Hundeklubb.
Rally: Rallylydigheten har vinteren 2018 (jan-mars, okt-des) hatt 5-treninger i Drammen
hundepark. Det var godt oppmøte på alle treningene og vi så behovet for å leie full hall
vinteren 2019 da det tidvis ble litt trangt.
Fellestreninger på Vettre har dette året foregått på tirsdager og oppmøtet har vært bra,
men ikke fullt så mange fremmøtte som i 2017. Selv om vi ikke lyktes i å finne
treningsansvarlige til alle tirsdager gikk organisering og rydding greit. Oppstartstidspunkt
for trening ble i år flyttet fra klokken 18:00 til klokken 18:30.
Det har gjennom året blitt avholdt følgende kurs:
Januar: Nybegynnerkurs klasse 1 med Lise Birgitte Fredriksen
April: Nybegynnerkurs klasse 1+2 med Lise Birgitte Fredriksen
Mai: Klasse 3+Elitekurs med Merete Kristensen
August: Nybegynnerkurs klasse 1+2 med Lise Birgitte Fredriksen
Høstkurs med Ina Eriksen ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Det ble avtalt med
Eriksen å sette opp nytt kurs i 2019.
I juni arrangerte vi en fellestrening/sommerworkshop på dagtid hvor alle hjalp hverandre
og det var både et lærerikt, sosialt og populært arrangement.
Klubbmesterskap ble avholdt i desember i Drammen Hundepark med Christine Røkaas
som dommer. Det ble konkurrert i alle klasser og vi fikk flere klubbmestere. Det var et
rikt premiebord og deltagerpremie til alle fremmøtte.
Rallylydighet har mange aktive ekvipasjer som representerer klubben på en flott måte og
i år har også to av klubbens ekvipasjer fått Hederspris:
Nina Berg og Kleo
Linn Therese Andersen og Tia
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Aktiv på dagtid: Aktiv på Dagtid (ApD)/Asker Kommune samarbeider med NAV. Dette
er et tilbud for folk som faller utenfor arbeidslivet, på kort eller lang sikt. Asker
Hundeklubb har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med ApD, hvor klubben stiller til
rådighet instruktør og arealene på Vettre.
Dette er et populært tilbud, og også i 2018 har det vært stort oppmøte av engasjerte
ekvipasjer hver onsdag mellom kl. 12.00 og 13.00. Ingen tvil at dette er positivt for både
eier og hund, og ikke minst mht. mestring og fellesskap.
Hyggelig er det også med positive tilbakemeldinger fra administrasjonen i Aktiv på
Dagtid, samtidig som det er en glede å få bidra.
Banekomiteen: Det gjør godt å se at banen på Vettre blir flittig brukt til trening, kurs og
stevner.
Vår juniorgruppe har også i år hatt sommerkurs på Vettre. Et populært kurs. I 2018
arrangerte bruksgruppa igjen stevne på Vettre og banen ble brukt da lydigheten skulle
bedømmes. Klubbhuset fungerte ypperlig som sekretariat og kiosk. I klubbhuset har det
også vært avhold flere styremøter, komitemøter, medlemsmøter og kurskvelder i løpet
av året.
Vi har også i år hatt en dugnad og det var flott at så mange møtte opp og hjalp til. Det
ble utført maling, luking og rydding, og både ute og inne. I AHK er det god klubbånd.
Banekomiteen har også jobbet sammen med styret og Asker Kommune etter at saken
rundt mulige ny fotballbane til Frisk Fotball på Vettre-området ble kjent. Foreløpig er ikke
alle detaljer avgjort. Norconsult har laget en skisse på Fusdaljordet om en endelig
løsning for Asker hundeklubb. Gjennomgang mellom Asker Hundeklubb og Asker
Kommune gjenstår samt godkjenninger.
Informasjon:
Klubben fikk ny hjemmeside i september (www.askerhundeklubb.com). Vi har også én
Facebook-side, og flere Facebook-grupper. Asker Hundeklubb for medlemmer er
klubbens hovedgruppe. Ellers er det egne grupper for ulike grener; Asker Hundeklubb
AGILITY, Asker Hundeklubb LP, Asker Hundeklubb Bruks, Asker hundeklubb
Rallylydighet, Asker Hundeklubb Agility Juniorer. Sidene brukes aktivt av medlemmene
bl.a. til å avtale treninger, informere om kurs m.m.
Tre nyhetsbrev ble sendt ut i 2018, med informasjon om kurs, treninger og sosiale
sammenkomster
Økonomi:
Regnskapet for 2018 er godkjent av klubbens revisor og ligger vedlagt.
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Klubben har et godt resultat, med et overskudd (etter avskrivninger) på kr 215 707. Alle
komiteene gikk med overskudd. Klubben hadde totalt kr 1 590 242 på alle bankkonti pr.
31. desember og ingen utestående fordringer.
På årsmøtet i 2017 ble det besluttet å spare i to høyrentekonti; én til vedlikehold av de
banene vi har og én for sparing til fremtidig hall. Det står nå kr 449 623 på banekontoen,
og kr 372 015 på hallkontoen.
Budsjetter og planer for 2019:
Vedlagte forslag til budsjett for 2019 innebærer et fortsatt økende aktivitetsnivå i
klubben. Vi forventer et overskudd også i 2019. Det er viktig for klubben å skaffe seg et
økonomisk handlingsrom til å reinvestere i ny bane om nødvendig, og fortsette å spare
slik at klubben på sikt har mulighet til å skaffe seg en egen treningshall.
Hver gren og banekomiteen har sitt delbudsjett og styrer egen aktivitet innenfor
rammene av budsjettet. I likhet med i fjor er det budsjettert med midler til
fellesarrangementer for klubbens medlemmer og instruktører. Det er også budsjettert
med utstrakt bruk av deltager.no innen de ulike grenene for å administrere
kursdeltakelse og sikre kursinnbetalinger.
Styret foreslår å øke medlemskontingenten til kr 400 fra 2020 (og kr 200 for
husstandsmedlem og junior).
Valgkomiteens forslag til nytt styre 2019:
Leder:
Kristin Gudem
Nestleder:
Tøri Krohn
Økonomiansvarlig:
Ellen Staurset
Sekretær:
Nina Berg

(På valg for 2 år)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(På valg for 2 år)

Styremedlem, bruks:
Styremedlem, ag
Styremedlem, lp:
Styremedlem rally:
Styremedlem, junior:
Varamedlemmer:

Siri Hagen
Anniken Sæther
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Anne Kari Brodin
Lise Birgitte Fredriksen

(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 1 år)

Varamedlemmer:

Mette Dahl

(På valg for 1 år)

Hjemmeside/kommunikasjon
Bane

Forslag til valgkomite og revisor i AHK for 2018:
Valgkomite:
Nini Cappelen, leder
Mette Norill, medlem

(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
7

Dato fra-til:

Balanse

-

Regnskapsår: 2018
Periode:

Nr.

for
Asker Hundeklubb

01 - 12

Kontonavn

Regnskap i år

Denne periode
Regnskap i fjor

Side:

Budsjett

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

1

Budsjett

EIENDELER
1100 Treningsbane Vettre

315 195,00

315 195,00

315 195,00

315 195,00

1101 Akk. avskrivn. treningsbane Vettre

157 596,00 cr

118 197,00 cr

157 596,00 cr

118 197,00 cr

1500 Kunder
1570 Andre kortsiktige fordringer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1920 DNB 1620.30.82057 brukskonto

684 851,09

502 702,08

684 851,09

502 702,08

1940 DNB 1620.16.18138 Spar

449 622,58

447 293,59

449 622,58

447 293,59

1945 Bankinnskudd, hall

372 015,41

200 553,42

372 015,41

200 553,42

1960 DNB Agility 1503.42.3175

68 697,95

106 866,25

68 697,95

106 866,25

1965 Bankinnskudd Hinder, Agility

15 054,66

Eiendeler

1 747 840,69

15 054,66
1 454 413,34

0

1 747 840,69

1 454 413,34

0

EGENKAPITAL OG GJELD
2050 Annen egenkapital

1 429 763,34 cr

1 429 763,34 cr

1 429 763,34 cr

1 429 763,34 cr

215 707,35 cr

0,00

215 707,35 cr

0,00

2960 Avsetning kostnader

59 000,00 cr

0,00

59 000,00 cr

0,00

2965 Forskuddsbetalt inntekt

43 370,00 cr

Udisponert resultat (Ikke bokført)

2970 Avsatte kostnader (periodiseringer)

0,00

2980 Forskuddsbetalte inntekter

0,00

2990 Avsetning kostnader

0,00

Egenkapital og gjeld

70655iri
aas

1 747 840,69 cr

43 370,00 cr
0,00

0,00

0,00

0,00

24 650,00 cr
1 454 413,34 cr

Asker Hundeklubb (852)

0,00
0

1 747 840,69 cr

0,00
0,00
24 650,00 cr
1 454 413,34 cr

0

15.02.19 11:31

VEDTEKTER
Asker Hundeklubb stiftet 1973
Vedtatt av årsmøtet den 8. februar 1994 med senere endringer, senest av 20. mars 2018
(revideres på årsmøtet 2019 – se korrigeringer i teksten)
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Asker Hundeklubb, og forkortes til AHK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Asker og omegn.
Klubben har verneting i Asker.
§1-2 Formål
Asker Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt
å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Asker Hundeklubb skal
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
-

Årsmøtet

-

Ekstraordinært årsmøte

-

Styret

-

Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering
Asker Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.
Asker Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver
tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Asker Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge
Asker Hundeklubb og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg
inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK
eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
I tillegg til hovedmedlemsskap har AHK husstandsmedlemskap og juniormedlemskap med
egne satser fastsatt av årsmøtet.
§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller epost) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% +1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% +1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil
en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som
ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
-

Saksliste

-

Årsberetning

-

Regnskap med revisors beretning

-

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

-

Budsjett for neste år

-

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å
gi observatører rett til å være til stede
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
forslag
f)

Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
-

Leder for 2 år

-

Nestleder for 2 år

-

Sekretær for 2 år

-

Økonomiansvarlig for 2 år

-

Minst tre styremedlemmer for 2 år

-

Minst to varamedlemmer for 1 år

-

Fem styremedlemmer for 2 år

-

To varamedlemmer for 1 år

-

Revisor for 2 år

-

Vararevisor for 1 år

-

Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for
1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når
det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to
kandidater). Det kan likevel gjøres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg. Dette vil være begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene
forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan
fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50% +1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av - og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å
-

lede klubben mellom årsmøtene

-

avholde årsmøte

-

drive klubben i samsvar med klubbens formål

-

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

-

oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer

-

søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen

-

eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover § 6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
•

Flest stemmer

Alminnelig flertall
•

50% +1 av de avgitte stemmer

•

Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

•

50% +1 av de avgitte stemmer

•

Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall
•

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

•

Blanke stemmer teller

•

Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Forslag til styremedlemmer 2019
Verv

Navn

Periode

På valg/valgt

På valg 2019

Leder

Kristin Gudem

2 år

2017

På valg

Nestleder

Tøri Krohn

2 år

2018

Ikke på valg

Sekretær

Nina Berg

2 år

2017

På valg

Økonomiansvarlig
Styremedlem,
bruks
Styremedlem,
lp
Styremedlem,
rally
Styremedlem,
ag
Styremedlem,
junior
Varamedlem,

Ellen Staurset

1 år

2018

Ikke på valg

Siri Hagen

2 år

2017

På valg

Linda H. Thrygg

2 år

2017

På valg

Tøri Krohn

2 år

2017

På valg

Anniken Sæther

2 år

På valg

Anne Kari Brodin

2 år

På valg

Lise Birgitte Fredriksen

1 år

2018

På valg

Varamedlem,

Mette Dahl

1 år

2018

På valg

Media-ansvarlig
Bane

Forslag til medlemmer i valgkomitéen 2019
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Navn
Nini Cappelen
Mette Norill
Hilde Sandø Julstud

Periode
2 år
2 år
2 år
1 år

Innsatt
2018
2018
2018

2019
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Revisor
Verv
Revisor
Vararevisor

Navn
Alvhild Vefall

Periode
2 år
1 år

Innsatt
2018

2019
Ikke på valg
På valg

Komiteene for 2019
Banekomite Vettre
Verv
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Mette Dahl
Cecilie Thormodsrud
Siri Hagen

Lydighetskomite
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Linda H. Thrygg
Anne Cathrine Stange
Malene Grip
Ingrid Bergquist
Hlin Eldon Jonsdottir

Rallykomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Tøri Krohn
Heidi Myrbo Hoff

Medlem

Hilde Arntzen

Medlem

Karianne Langaas

Agilitykomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Ida Marie G. Halvorsen
Gro Bunæs

Medlem
Medlem

Ann-Cathrin Hoff
Kari Olsen

Medlem

Anniken Sæther

Brukskomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Siri Hagen
Eli Gabrielle Borchsenius

Medlem
Medlem

Eva Selvåg Hilstrøm
Anne Weien Halvorsen

Medlem

Elisif Langaard

Junior-komite
Verv

Navn

Leder / Økonomi

Anne Kari Brodin

Material-ansvarlig
Instruktører

Anne Christine Brenne
Maiken Grønvold

Kurskomite
Verv
Leder
Medlem
Kontakt i styret

Navn
Jorunn Ludvigsen
Unni Merethe Lilleskjæret
Kristin Gudem

Hjemmesiden
Verv
Media-ansvarlig

Navn
Lise Birgitte Fredriksen

Medlem, ag

Ann-Cathrin Hoff

Medlem, lp
Medlem, rally

Linda H. Thrygg
Tøri Krohn

Medlem, bruks

Siri Hagen

Medlem, juniorer

Anne Kari Brodin

