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GENERALFORSAMLING 

08.02.2019 

Innkalling til Generalforsamling fredag 8. februar 2019 kl 1900 

Sted: KMG’s (Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk AS) lokaler 2.etg., 

Adr.: Skjærvaveien 8, 1466 Strømmen. 

 

Dagsorden: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkallelsen 

3. Godkjenning av dagsorden 

4. Valg av møteleder 

5. Valg av tellekorps 

6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

7. Årsberetning 

8. Regnskap/budsjett 

9. Innkommende forslag 

10. Valg 

Etter Generalforsamlingen vil det bli medlemsmøte med sosialt samvær: 

Vi bestiller pizza!  Egen valgfri drikke må medbringes! 

Kaffe og kake blir servert. 

 

Styret i Norsk Schäferhund Klub avdeling Oslo ønsker alle medlemmer 

velkommen. 

 

NB! Kun de som har betalt medlemskap for 2019 har stemmerett ved 

Generalforsamlingen, ta med kvittering hvis du nettopp har betalt. 

 

Innkallingen er sendt ut via epost ut i fra den epost adressen som er registrert 

på «min side» hos NKK.no 
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7. Styrets årsberetning for 2018. 

Styrets sammensetning etter GF 7.2.2018 

Leder:  Sandra Fosmo  (frem 22.10.18, trakk seg av helsemessig årsak) 

Nestleder: Tonje C. Tveten Lund (trakk seg rett etter GF) 

Sekretær: Arne Birkeland (trakk seg rett etter GF) 

Kasserer: Kirsten Haugunn 

Styremedlem:Trine Cicilie Bragstad 

1.varamdl.:  Trine Lise Pedersen 

2.varmedl.: Gudveig Mølmen 

 

Styrets sammensetning etter medlemsmøte med suppleringsvalg 03.04.2018 

 

Leder:  Sandra Fosmo  (frem 22.10.18) 

Nestleder: Lise Ulleberg Kirkemo (Fungerende leder etter styremøte 31.10.18) 

Sekretær: Trine Cicilie Bragstad 

Kasserer: Kirsten Haugunn 

Styremedlem: Morten Smestad 

1.varamdl.:  Trine Lise Pedersen (Bruksansvarlig) 

2.varmedl.: Gudveig Mølmen 

 

Valgkomité:  

Arne Birkeland: (trakk seg rett etter GF) 

Gudveig Mølmen 

Sverre Kirkemo 

Varamedlem: Wenche Mørk 

 

Revisor: 

Bjørn Lie     (frem til 31.12.18) 

Vararevisor: Arne Kristianstuen  (fungerende f.o.m. 01.01.19) 

 

 

 

Pr. 03.01.2019 hadde avdelingen 173 medlemmer en nedgang på 5 medl. fra året før. 

For tiden har klubben ingen æresmedlemmer. 

Det har vært avholdt 8 styremøter og 2 medlemsmøter. 

I tillegg har vi vært representert på NKK’s regions årsmøte, årsmøte i veglaget 

Ryggevannsveien, NKK’s regions årsmøte og samarbeidsmøte mellom de 6 avdelinger som 

samkjører Appellcup. 
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Arrangementer: 

 

Appellcup:  18.02.18 24 deltagere 

D spor NBF:  14.04.18 Avlyst pga for mye snø 

Ferdselsprøve : 15.04.18 Flyttet til 11.09.18 

C spor NBF:  21.04.18 Avlyst pga for mye snø 

MH:   22.04.18 før mye snø, flyttet. 

K-test:   04.05.18 2 deltagere (hvorav 1 schäfer) 

MH:   05.05.18 8 deltagere (hvorav 3 schäfere) 

FA:   06.05.18 Avlyst ingen påmeldte 

Utstilling:  09.06.18 43 påmeldte (33 norm. hår/10 langhår) 

Skue:   09.06.18 17 påmeldte (11 norm. hår/6 langhår) 

Lp:   09.06.18 24 påmeldte (hvorav 6 schäfere) 

Ferdselsprøve: 11.09.18 4 deltagere (hvorav 1 schäfer) 

K-test:   15.09.18 12 påmeldte/ 11 startende (hvorav 6 schäfere) 

FA:   16.09.18 3 deltagere 

 

Kursvirksomhet: 

Vi har hatt 2 brukslydighetskurs, 1 ferdselsprøvekurs, 1 figurant- og testlederkurs for 

mentaltester og 1 RIK grunn- og figurantkurs. 

 

Trening: 

Det har vært organisert trening 2 dager i uken både på Bredtvedt og på hytta i Nittedal. 

Videre har vi hatt flere skogs treninger med spor, felt og turgåing rundt på forskjellige 

steder. 

 

Aktive medlemmer: 

 

Det er gledelig å se at flere av våre medlemmer er aktive med sine hunder og at de møter 

opp på de forskjellige stedene vi har aktiviteter enten som deltagere, hjelpere eller 

tilskuere. 

Flere av våre medlemmer har også i år oppnådd flotte prestasjoner med sine hunder enten 

det har vært på prøver, utstillinger eller begge deler og flere hunder har fått sine titler, vi 

gratulerer dere alle! 
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Økonomi 

 

Vi har vært heldige å få låne gratis møtelokaler hos KMG på Strømmen, videre har bedriften 

også bidratt med maskiner m.m. til å utbedre gressbanen på Bredtvedt. Vi retter en stor 

takk til bedriften KMG. 

Vi har blitt sponset av SportsmansPride med fórpremier på utstilling/LP arrangementet og 

DrOetker med pizzaer som har blitt solgt i kiosk, meget populært. 

 

Vi har opprettet Vipps, noe som har gjort det lettere for folk å betale kiosk, lodd m.m. 

Vi støttet VM laget i IPO WUSV med kr 2000.  

Veldig gledelig at så mange medlemmer støtter avdelingen med Grasrotandelen (kr 19 155,-

pr 31.12.18) 

Årets avskrivning er på kr 16500,- Vi har et overskudd på kr 36 240,- 

Bankinnskudd/kasse har vi en total saldo på kr 201 443,-. 

Alt i alt må vi si oss meget fornøyd med regnskapsåret. 

 

 

Hytta: 

 

Tidligere styre hadde inngått avtale med andre klubber om bruk av hytta og testbane i 

forbindelse med mentaltester, dessverre må det sies at dette nok har vært en medvirkende 

årsak til at vi har fått store restriksjoner m.h.t til kjøring, parkering m.m. 

Vi har fått klage fra grunneier og andre brukere av Ryggevannsvn. på lite hensynsfull kjøring, 

mye bjeffing, opptenning av ild i totalforbudstiden i sommer, lite hyggelig ordbruk osv. 

Vi i styret kjenner oss ikke igjen i dette og håper på at ytterligere dialog med de berørte kan 

roe situasjonen, men faktum er at vi har fått låst bom inn til hytta. Vi er pålagt å kjøre 

samlet ut og inn. Det har kommet påstand om at vi kun kan parkere en bil pr. nøkkel osv. 

Alt i alt har dette gjort at vi måtte si opp avtalene med de andre klubbene.  

Intensjonen vår om å holde åpen hytte en gang i uken gikk også i grus pga dette. 

Slik situasjonen er pr. i dag har det blitt vanskelig for oss å opprettholde noen som helst 

aktivitet ved hytta. 

Hytta og uteområdet har blitt ryddet, skogen har blitt renset for gamle merkebånd. 
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8. Regnskap:
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9. Innkomne forslag: 

Følgende forslag har innkommet: 

 
Forslag 1.  

Fra Arne Birkeland: 

En aktiv del av medlemmene i NSchK avd. Oslo har drevet med Brukshundarbeid i flere år 

rundt klubbens hytte i Nittedal. 

Med det nye styrets inntreden i klubben opphørte dette i løpet av det første halvåret av 
styret som ble valgt for 2018. Bakgrunnen for dette, var trolig styrets manglende innsikt i 
hvilke avtaler og rettigheter som faktisk regulerer trafikk til hytta. 
 
Forslag til vedtak: 

Styret pålegges å straks gå i dialog med grunneier og veistyre med henblikk på å få avviklet 

den åpenbart feilaktige tolkningen av regelverket som ble innført ved det nye styret, og få 

gjenopprettet avdelingens avtalefestede rett til bruk av adkomstvei til hytta. 

     Styrets innstilling: 

Sittende styre jobber med dette. 

Forslaget avvises. 

 
Forslag 2. 

Fra Arne Birkeland: 

For en del år siden da Facebook var noe alle skulle ha og bruke, ble det opprettet en side for 

NSchK avd, Oslo av et tidligere medlem i klubben.  På dette såkalt tidlige tidspunkt i 

Facebooks eksistens, var det ingen politikk i eierforhold til sider på Facebook, annet enn at 

den som opprettet siden, ble stående som eier av siden. 

Det forrige styret gjorde et forsøk på å få eierskapet til klubbens Facebook side frivillig 

overført til klubbens foretaksnummer av den som opprettet siden. Dette ble klart forhindret 

av nåværende deler av styret med hensikt å forhindre at styret fikk rettmessig kontroll på 

eierskapet til klubbens Facebook side. 

Forslag til vedtak: 

Styret pålegges av GF å kontakte den som opprinnelig opprettet siden og sørge for 

øyeblikkelig overføring av klubbens Facebook side til Norsk Schæferhund avd. Oslo sitt 

foretaksnummer. Hvis dette ikke fører frem, alternativt foreta de nødvendige rettslige skritt 

for at NSchK avd. Oslo står som eier av sine egne Facebook sider. 

  Styret innstilling: 

FaceBook er ikke avdelingens offisielle nettsted. Styre ønsker at denne 

Facebooksiden skal være åpen for alle, men selvfølgelig vil upassende innlegg bli 

fjernet. 

Forslaget avvises. 
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10.Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til NSchK avd. Oslos Generalforsamling 08.02.2019 

Leder:  1 år Ny   Lise Ulleberg Kirkemo  

Nest leder:  2 år  Ny   Raymond Johansen 

Kasserer:   ikke på valg  Kirsten Haugunn 

Sekretær:  2 år Ny   Stig A. Kristiansen 

Styremedlem:  ikke på valg  Morten Smestad 

1.varamedlem: 1 år Ny   Jeanine Neegaard 

2.varamedlem 1 år Ny   Line Dammen 

 

 

Valgkomite: 

    Ikke på valg  Sverre Kirkemo 

   1 år Ny   Janne Iversen 

   1 år Ny   Jeanine Neegaard 

Varamedlem: 1 år    Wenche Mørk 

 

 

Revisor:  2 år Ny   Line Dammen 

Vara   1 år    Arne Kristianstuen 

 

 

Representanter til Representantskapsmøte 06.04.19: 

Leder 

Sekretær 

 

Observatører/ vara til Representantskapsmøte 06.04.19: 

Nestleder 

Styremedlem 

 

Delegater til NKK’s regions årsmøte: 

Nestleder 

Kasserer  

 

 


