


 

 
Årsberetning 2022 

NSchK avd. Moss og Vestby  

 
 

Innledning 
For Norsk Schäferhund Klub avdeling Moss og Vestby har 2022 vært et år med variert aktivitet og 
økning i medlemsmassen. Styret håper at aktivitetene vi har arrangert, med hjelp av både interne og 
eksterne krefter har falt i smak hos medlemmer og besøkende.   

Styrets sammensetning 
• Christelle Scott-Winge – leder  
• Øyvind Thorvaldsen – nestleder  
• Tina Andersen - styremedlem 
• Terje Scott-Winge – kasserer 
• Lasse Steen - sekretær 

Christine van der Werve og Leif Øyvind Nagelstad har fungert som varamedlemmer. Midt i året ga 
Christine beskjed om at hun ikke hadde anledning til å fortsette i sitt verv og trakk seg ut i juni. Lasse 
ga og beskjed om at han ikke lenger hadde anledning til å fortsette i sitt verv som sekretær, men sa 
seg villig til å tre inn i Christines plass som varamedlem. Cathrine Christiansen ble spurt om hun 
kunne fungere som sekretær frem til generalforsamlingen i 2023 noe hun takket ja til.  

Det har blitt avholdt 10 ordinære styremøter, et antall uformelle gruppemøter, en dugnad og ett 
medlemsmøte. I tillegg har det vært utstrakt aktivitet og samhandling mellom styremedlemmene 
gjennom løpende avklaringer, større og mindre prosjekter. Det har blitt lagt ned en betydelig innsats 
i klubbdriften, både fra medlemmer som stiller opp når det trengs og fra de som har tatt på seg verv 
og oppgaver. 

Medlemmene 
Ved årets start var medlemsmassen 81 medlemmer. Vi la 2022 bak oss med 96 medlemmer. 27 
aktive medlemmer har bidratt ytterligere med betaling av treningsavgift. 

Økonomi 
Avdelingen har hatt en sunn utvikling i økonomien. Våre største inntektskilder er 
kurs/arrangementer etterfulgt av bidrag fra grasrotandelen. Baneavgiften som ble innført er også en 
nødvendighet.  

Vi har i størst mulig grad benyttet oss av deltager.no som betalingsløsning for alle arrangementer. 
Dette har vist seg å være et godt verktøy for oss, og det gir hver deltager en trygghet for at 
betalingen er riktig registrert. Kvittering for innbetaling sendes automatisk. 

Årsregnskapet viser et overskudd overført til 2023 på kr. 41.461,33,- hvorav kr. 5000,- er avsatt til 
sparing i hht. tidligere vedtatte budsjett. Det vil avsettes ytterligere kr. 5000,- slik at sparekontoen vil 
være på kr. 10.000,-  

Årsregnskapet er revidert av Jon Bråten, se egen revisjonsberetning. 

Drift og vedlikehold 
Årets store investering er ny belysning på banen. Leveranse av belysning og arbeidet med montering 
ble foretatt av godkjent elektroinstallatør. Kabelgrøft, trekkerør og trekking av kabel ble gjort på 
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dugnad for å holde kostnadene så lave som mulig. I tillegg fikk klubbhuset litt etterlengtet 
vedlikehold; ytterveggene ble skrapt og vasket før det ble malt to strøk maling på dugnaden. Mose 
på tak ble også fjernet.  

Banevedlikehold har blitt utført av en liten, men stabil, kjerne av medlemmer. Ingen nevnt – ingen 
glemt, medlemmene og styret setter stor pris på at noen har tatt på seg oppgaven med klipping, 
innkjøp av bensin og bortkjøring av avfall. Dette er oppgaver som ikke blir gjort av seg selv og det 
ligger mye innsats bak arbeidet som kommer oss alle til gode. Tusen takk! 

Trening, Aktiviteter og Komiteer 
Kurs & stevner 
Følgende kurs og stevner har blitt arrangert: 

• Spesialsøk innendørs med Heidi Kitter 
• Sporkurs med Ing-Mari Dahlsjö 
• RIK Seminar x 2 med Joachim Bylund 
• Brukslydighet x 2 med Heidi Linnerud 
• Nosework med Ane Andersen 
• Ferdselsprøvekurs med Svein Lund 
• BH/IGPH 1 & 3 prøve 

Trening i klubbens regi 
Klubben har i stor grad gjennomført 2 ukentlige treninger samt sporadiske skog/sportreninger i 
helgene. 

• Tirsdagstrening (åpen for alle - enkel lydighet og sosialt samvær 4-8 deltakere). Det har også 
blitt introdusert rally lydighet på tirsdagene 

• Etablert RIK gruppe med egen treningsansvarlig (Hilde Thorvaldsen) 
• For vintersesongen 22/23 har vi leid Follo hundehall hver tirsdag fra kl 17-23. Tiden deles 

mellom forskjellige aktiviteter, som hver har en egen treningsansvarlig. Egenandelen er kr 
100,-per gang, avdelingen står for resten av kostnaden ved leie. 

 

Markedsføring og sosiale medier 
Det ble gjort et forsøk på å dra i gang en markering av NSchK’s 100-årsjubileum. Dessverre var det 
laber interesse å spore blant medlemmene slik at det planlagte arrangementet ble avlyst.  

Nettsiden www.nschk-mossvestby.no, holdes oppdatert med informasjon om avdelingen, 
møtereferater og e-post adresser til styret og komiteer. Her legger vi også ut alle referater fra 
medlemsmøter, styremøter og generalforsamlingen i avdelingen. Her finnes det også linker til nyttig 
informasjon, valpelisten til. Alle arrangement blir også lagt ut med lenker til påmelding og til vår 
Facebook side. 

Styret 

Moss, 23.01.2022 

 

http://www.nschk-mossvestby.no/
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Note: 

Leiekostnad for Follo Hundehall vintersessongen 2022/2023 er ikke mottatt innen utgangen  av 2022. Denne 
utgjør kr 14300,- Medlemmene bidrar med kr 100 per oppmøte. 
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Valgkomiteens mandat er å ta imot og fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. 
Både valgkomiteens forslag og alle andre rettidig innkomne forslag skal legges ved, slik at de er 
valgbare på Generalforsamlingen.  

Valgkomiteens innstilling 2023 
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Innkomne forslag til valg 

Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene. 

Revisor 

Jon Bråten ble valgt som revisor i 2021 for en periode på 2 år og har meddelt at han ikke tar 
gjenvalg. 

Andre verv 

1) Representant til representantskapsmøte og NKK regionmøte:  

Leder Christelle Scott-Winge vil representere avdelingen. Ved uforutsett fravær (f.eks. sykdom) vil 
nestleder Øyvind Thorvaldsen representere avdelingen.   

2) Styremedlemmer: 

Ettersom det er vanskelig å skaffe til veie nok medlemmer som ønsker et verv til å fylle alle postene, 
vil styret be om generalforsamlingens forståelse for at det kan måtte gjøres endringer i 
sammensetningen i løpet av året. Styret vil etter beste evne forsøke å fylle alle roller med de 
ressursene vi har til rådighet. Gitt aktivitetsnivået i avdelingen ser vi det ikke som formålstjenlig å 
innkalle til ekstraordinær generalforsamling for enke endringer i sammensetningen av styret. Om 
medlemmene mener annerledes, er det alltid en mulighet til å kreve ekstraordinær 
generalforsamling i hht. Vedtektene. 

3) Komiteer, treningsansvarlige, kiosk, gressklipping mv: 

Styret oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra i avdelingen, men som etter egen vurdering 
ikke ønsker å ha et formelt verv om å ta kontakt. Vi har alltid behov for medlemmer som vil gjøre en 
innsats for fellesskapet. I hht. Vedtektene er det ikke tillatt med benkeforslag på valg. Styret vil 
likevel oppfordre medlemmer som føler seg kallet til å ta på seg verv som er ubesatte, ref 
valgkomiteens innstilling. 
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Innkomne forslag til behandling på generalforsamlingen 

1 Ønske om innkjøp av bruksstige 

Forslagsstillere: Heidi Berntsen, Stein-Tore Leinum, Hanne Mørk, 

Forslag: Vi i «bruksgruppa» har forslag til styret og generalforsamling at 
det settes av midler i klubbens budsjett for 2023, til innkjøp av nbf 
godkjent bruksstige. 
 
Det å ha tilgang til bruksstige er avgjørende for de av klubbens 
medlemmer som konkurrerer i bruks, og er viktig for å beholde 
medlemmer som konkurrerer i høyeste klasse A. 
 
Vi har derfor et forslag om at det budsjetteres med innkjøp av en 
godkjent bruksstige. 
(Jensenburet hadde i 2021 en pris på 11.500,- for en stige i metall 
med tretrinn) Jensenburet har produsert bruksstige til blant annet NM 
i bruks 2022) Mulig prisen pr i dag er blitt noe høyere. 
 
Vi ønsker også at det settes av midler til materialer for å bygge 
en valpestige i tre slik at en kan sikre god og trygg innlæring av 
stigen for nye. 
Bygging av valpesige kan gjøres på dugnad hvis en har materialer. 

  

Styret ber generalforsamlingen ta stilling til forslaget. 
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