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Innledning 
For Norsk Schäferhund Klub avdeling Moss og Vestby har 2021 vært nok et utfordrende år med 

tanke på hvilke aktiviteter som har latt seg gjennomføre. Selv om koronarestriksjonene har satt sitt 

preg på aktivitetsnivået både når det gjelder klubbaktiviteter og på det organisatoriske plan, har vi 

likevel kommet gjennom året på en god måte. 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. 

Styrets sammensetning 
• Christelle Sott-Winge – leder  

• Øyvind Thorvaldsen – nestleder  

• Terje Scott-Winge – kasserer 

• Lasse Steen - sekretær 

• Vanja Olsen – styremedlem/RIK-brukshund ansvarlig 

Freddy Nygård og Pernille Skorstad har fungert som varamedlemmer og har hatt egne oppgaver som 

hhv driftsansvarlig og ansvarlig for tirsdagstreningene  

Det har blitt avholdt 9 ordinære styremøter, gruppemøter, to dugnader og ett medlemsmøte. I 

tillegg har det vært utstrakt aktivitet og samhandling mellom styremedlemmene gjennom løpende 

avklaringer, større og mindre prosjekter. 

Medlemmene 
Ved årets start var medlemsmassen 59 medlemmer. Gjennom målrettet arbeid og økt aktivitet i 

klubben la vi 2021 bak oss med 81 medlemmer på lista. 28 aktive medlemmer har bidratt ytterligere 

med betaling av treningsavgift for hele sesongen. 

Økonomi 
Avdelingen har hatt en betydelig bedring av økonomien i forhold til de siste års utvikling. I tillegg til 

medlemskontingent via NKK (kr 200 per medlem) innførte vi økt baneavgift for aktive medlemmer 

på kr 700,- evt kr 50,- per gang. 28 medlemmer har betalt baneavgift for 2021.   

Vipps har blitt innført som betalingstjeneste, noe som har vist seg å fungere bra. Det vil bli gjort 

noen forbedringer i måten vi benytter tjenesten på for å ytterligere dra nytte av mulighetene Vipps 

gir. 

I 2021 har vi forsøkt å gjøre noen arrangementspåmeldinger mv. via deltager.no. Erfaringene er 

gode, og styret vil på sikt flytte all arrangementspåmelding og betaling til denne tjenesten.  

Vi er registrert i Grasrotandelen hos Norsk Tipping – i 2021 har dette gitt oss en ekstra inntekt på kr. 

17.905,- hvorav 10,804.30 er utbetalt. Dette er aldeles fabelaktig, og vi oppfordrer alle til å støtte 

avdelingen gjennom Grasrotandelen! 

Våre samlede inntekter var kr 83,049.70,-  og utgiftene beløp seg til kr 47,961.60,- (dette inkluderer 

en investering på kr 7500,- til gressklipper). 
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Årsregnskapet viser et overskudd overført til 2022 på kr. 46.798.73,- hvorav kr. 5000,- er avsatt til 

sparing i hht. Generalforsamlingens vedtatte budsjett.  

Avdelingen har ingen gjeld eller andre utestående krav, med unntak av kr 4000,- i «husleie» som ikke 

har blitt fakturert av Vestby Kommune, tross gjentatte henvendelser og purring fra vår side. Styret 

har budsjettert med at dette må betales i 2022. 

Årsregnskapet er revidert av Jon Bråten, se egen revisjonsberetning. 

Drift og vedlikehold 
Innkjøp av en rimelig gressklipper ble vedtatt av Generalforsamlingen, og i mai ble det innkjøpt en 

lite brukt sittegressklipper av nyere dato. Gressklipperen har fungert tilfredsstillende, selv om det 

kunne vært ønskelig med en litt større klipper for økt effektivitet. Banen og uteområder har i stor 

grad blitt holdt i orden av Freddy samt gjennom dugnad og innleid hjelp til kantslått.  

I 2021 var styrets plan å få montert nytt lys på banen før høstmørket senker seg over Ødemørk. Vi 

fant en leverandør av ny banebelysning til en akseptabel pris innenfor budsjett, men det viste seg at 

dette ikke ville være tilfredsstillende for banen. Styret har revidert budsjettet for dette og tar sikte 

på å få på plass belysningen sommeren 2022. 

Vår- og høstdugnad har blitt gjennomført med et beskjedent oppmøte fra medlemmene hvor både 

uteområder, utstyr og hytta har fått etterlengtet pleie. Takk til de medlemmene som har bidratt.  

Det er et skår i gleden ved at det har vært noen tilfeller av forsøpling, hærverk og tyveri; utemøbler, 

avfall og utstyr har ved flere anledninger blitt funnet kastet i grøfter og skogholt, knuste flasker har 

blitt plukket opp og vi har dessverre hatt skader på banen som følge av bilkjøring. Vi har og hatt 

noen hendelser hvor kioskvarer har forsvunnet uten at dette er gjort opp for. Det har og vært noen 

tilfeller av uakseptabel oppførsel og hundehåndtering som har blitt rapportert til styret for videre 

oppfølging. På bakgrunn av de uheldige omstendighetene vil styret etablere noen nye rutiner for å 

sikre avdelingens verdier og at vi alle får et best mulig treningssted og miljø. Det minnes om at all 

trening på avdelingens område alltid skal foregå i henhold til norsk lov og NSchK’s vedtekter. 

Trening, Aktiviteter og Komiteer 

Kurs & stevner 
Følgende kurs og stevner har blitt arrangert: 

• 2 x RIK lydighets kurs med instruktør Cathrine Stenmoe  

• 2 x Sporkurs med Tina 

• FP kurs med Vanja og påfølgende BH og UHP prøver 

• RIK grunnkurs med Rolf Hegg og RIK prøve 

• Foredrag om nytt Konkurranseprogram for bruks- og tjenestehunder ved Ronny Vestli 

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) 
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• Torsdagstrening/Søndagstrening Gruppe C (lisens nødvendig, trening 3-6 deltakere, vi har 

p.t. ingen gruppe C figurant). 

Brukshund 
I løpet av året har det blitt avholdt flere bruksaktiviteter i klubben. Året startet med 
ferdselsprøvekurs som gikk over 4 helger. Instruktør var Vanja Olsen. Målet var klubbens første 
prøve under det nye styret som ble avholdt 30. Mai.  

Deretter ble det avholdt et Rik grunnkurs helgen 4-6. Juni med 10 deltakere. Det var Rolf Hegg som 
var instruktør.  

Det ble også avholdt Rik prøve 17 oktober. Dommer ved begge prøvene var Heidi Tokstad.  

Klubben fikk erfare at det kreves en del engasjert mannskap for å gjennomføre prøver. Det er viktig 
at alle bidrar og tar ansvar for sine arbeidsoppgaver. Undertegnede vil anbefale klubben å sette 
sammen en prøvegruppe i fremtiden hvor flere deler på arbeidsoppgavene.  

Når det gjelder Rik gr C treninger har de av klubbens medlemmer som har ønsket å trene dette reist 
til Tom Furre på Dokka. Det har blitt gjort et forsøk på å få i gang gr C trening på klubbens bane, men 
av blant annet mangel på figurant har dette ikke vært mulig å få til. 

Når det kommer til øvrige bruks/RIK treninger på klubbens område, har det vært faste treningsdager 
torsdager og søndager med variert oppmøte.  

Brukshundansvarlig ønsker å takke for seg for denne gang og er spent på hvem som mottar 
stafettpinnen i 2022.  Takk for meg og for tilliten. 

 

Lydighetskomite 

Det har vært en stor suksess med tirsdagstreningene, og vi håper det fortsetter slik til neste år. Det 
har vært veldig moro å følge med på utviklingen til alle sammen. Alt fra små nysgjerrige livsglade 
valper som utviklet seg raskt til hormonelle tenåringer (med tålmodige eiere i andre enden av lina), 
eller de allerede voksne hundene som blomstret, fått mange gode opplevelser og treninger. 

Markedsføring og sosiale medier 
Her kommer litt info om våre nettsider og hvordan vi bruker Facebook sidene våre. Vi har som kjent 

to sider på Facebook som vi bruker aktivt. Vi har Schæferhundklubb avd. Moss/Vestby som er en 

åpen side som alle kan følge med på. Pr 20.12.2021 har vi 545 medlemmer på den siden. Vi har også 

en egen side, NSchK avd. Moss/Vestby medlemsgruppe, som er tenkt for medlemmer av klubben, 

der har vi 46 medlemmer. Disse sidene oppdateres fortløpende med bilder, info, arrangementer og 

relevant informasjon. Den åpne siden brukes også når vi markedsfører kurs og arrangement. Vi har i 

år kjørt 3 annonse kampanjer i forhold til kurs. Dette er rimelig og har gitt oss noen ekstra deltagere 

på arrangement. Vi har også delt info om noen av disse kursene vi har avholdt, på sider som for 

eksempel, Det skjer i Moss, Ås kommunes venner og lignende sider. Dette er også planen for 2022. 

Medlemssiden håper vi at vi kan få til mer aktivitet på! Her er det meningen at alle kan legge ut 

bilder, videoer av trening og stille spørsmål. Bruk også gjerne denne siden for å avtale trening 

sammen utenom de oppsatte treningsdagene.  
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Vi har også i år opprettet en nettside, www.nschk-mossvestby.no, med informasjon om avdelingen, 

møtereferater og e-post adresser til styret og komiteer.  

Kostnaden til denne siden er meget begrenset, siden vi kun betaler for Domene og Web-hotell. 

Jobben gjøres av Øyvind. Nettsiden er stadig under arbeid, vi prøver å forbedre brukergrensesnitt og 

funksjoner. Her legger vi også ut alle referater fra medlemsmøter, styremøter og 

generalforsamlingen i avdelingen. Her finnes det også linker til nyttig informasjon, valpelisten til 

klubben og flere andre sider.  På nettsiden er det en presentasjon av klubben, aktiviteter og styret. 

Det er også en del bilder. Alle arrangement blir også lagt ut med lenker til påmelding og til vår 

Facebook side. 

 

Styret 

Moss, 26.01.2022 

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


NSchK avdeling M0ss & Vestby Regnskap 2021

Resultat vs Budsjett
2021 2021 2020***

Budsjettkommentar 2021
Resultat Budsjett Resultat

Driftsinntekter
NKK Medlemskontigent 15,735.00 10,000.00 4,290.00 Estimert fullverdige 50 medlemmer
Baneavgift 19,600.00 10,500.00 7,800.00 Estimert 15 stk betalende av 700,- (350 x 2)
Kurs/stevner 29,194.00 20,000.00 9,500.00 Estimert 4 kurs/stevner med inntekt på 5000 pr stk
Utleie av banen 1,000.00 2,000.00 0.00 Utleie til andre klubber/kurs
Kiosk/försalg 3,716.40 2,000.00 2,390.00 Div. kiosksalg fortjeneste
Spleis/innsamling/sponsing 3,000.00 15,000.00 6,410.00 Legge ut ny spleis samt, oppordre til gi pengegave /sponsorater
Grasrotandel* 10,804.30 500.00 0.00 Penger fra Norsk Tipping
Driftsinntekt 2021 83,049.70 60,000.00 30,390.00

Driftsutgifter
Husleie** 0.00 4,000.00 4,000.00 Fastpris
Nettside 840.00 420.00 0.00 Domene / webhotell
Støm og nettleie 7,680.60 5,000.00 16,020.84 Strøm og nettleie
NKK Portofordeling 1,800.90 3,200.00 1,348.50 4 x 800,-
Diverse drift/Vedlikehold 28,519.10 20,000.00 516.00
Drivstoff til gressklipper 700.00 1,000.00 0.00 5 x 200,-
Bankkostnader 921.00 0.00 0.00
Driftskostnad 2021 40,461.60 33,620.00 21,885.34

Investeringer:
Innkjøp gessklipper 7,500.00 10,000.00 0.00 Max kr 10000,-  estimert holdbart i 2 år
Ny banebelysning 0.00 10,000.00 0.00 Nye lamper, gjenbruk av stolper
Totale utgifter 2021 47,961.60 53,620.00 21,885.34
Resultat 2021 35,088.10 6,380.00 8,504.66 Estimert budsjetert ressultat 31.12.2021
Bankinnskudd fra 2020 11,710.63 11,500.00 3,205.96
Beholdning 31.12.2021 46,798.73 17,880.00 11,710.62

Noter til resultat/budsjettavvik:
Inntektene er kr 23,049.70, høyere enn budsjettert. Dette skyldes positiv utvikling av medlemmer samt at flere har betalt baneavgift. Det 
har vært høyere inntjening på kursvirksomhet, hovedsaklig på grunn av muligheten til observatørplasser samt at det har blitt holdt 
kostnadsfrie (for avdelingen) RIK og sporkurs i regi av egne ressurser i avdelingen. Tilskudd fra Grasrotandelen* er betydelig høyere enn 
budsjettert, (kr 17905 totalt generert for 2021, kr 10,804.30 er utbetalt i 2021 ), samt mottatt støtte på kr 3,000,- På bakrunn av dette har 
styret valgt å ikke legge ut en spleis blant medlemmene.

Utgiftene er samlet sett kr 5,658.40 lavere enn budsjettert.  Drift & vedlikeholdskostnadene er kr 8,519,- høyere enn budsjettert. 
Budsjettoverskridelse på dette punktet skyldes et høyere aktivitetsnivå en antatt samt nødvendig oppgraderinger gjennom året. At totale 
utgifter likevel ligger under budsjett skyldes i hovedsak at investering for ny banebelysning ikke ble tatt i 2021, og at husleie* til Vestby 
Kommune (tidligere Ødemørk Drift) ikke har blitt fakturert, tross gjentatte purringer. Styret har tatt høyde for at denne vil måtte betales i 
2022.

Resultatetdifferanse vs budsjett er på kr 28,708.10 i avdelingens favør. Det avsettes kr 5,000,- på plasseringskonto i tråd med vedtatt 
budsjett for 2021.
Pr 31.12.2021 var avdelingens kontantbeholdning kr 46,798.73

* Tilskudd fra Grasrotandelen er i 2021 kr 17,905,- hvorav kr 10,804.30 er utbetalt. Resterende opptjening utbetales i Januar 2022
** Husleie til Vestby Kommune er i følge kontrakt kr 4,000,- per år, og har tidligere blitt innkrevd av Ødemørk Drift. Etter overdragelse av 
Ødemørk-området til Vestby Kommune har vi ved gjenntatte purringer ikke fått tilsendt ny faktura eller betalingsdetaljer. Styret fortsetter å 
følge opp saken.
***Kolonne for driftsinntekter/utgifter 2020 dekker kun perioden 8.mai 2020 til 31.12.2020



NSchK avdeling Moss & Vestby Budsjett 2022

2022
Kommentar

Budsjett
Driftsinntekter
NKK Medlemskontigent 16,000.00 80 medlemmer
Baneavgift 15,000.00
Kurs/stevner 25,000.00 Kurs, stevner, prøver mv.
Utleie av banen 5,000.00
Kiosk 4,000.00
Spleis/grasrotandel/sponsing 20,000.00
Driftsinntekt 2021 85,000.00

Driftsutgifter
Husleie 8,000.00 Fastpris i hht kontrakt 4000,-
Nettside 500.00 Domene / webhotell
Støm og nettleie 8,000.00 Strøm og nettleie
NKK Portofordeling 5,000.00
Diverse drift/Vedlikehold 30,000.00
Gressklipper, service/drift 6,000.00
Bankkostnader 2,000.00
NSchK 100-årsjubileum 5,000.00
Markedsføring 7,500.00
Driftskostnad 2021 72,000.00

Investeringer:
Ny banebelysning 30,000.00 Nye lamper, gjenbruk av stolper
Totale utgifter 2022 102,000.00
Resultat 2022 -17,000.00 Budsjettert resultat 2022
Driftskonto pr 01.01.22 41,798.73
Beholdning 31.12.22 24,798.73
Avsatt plassering 2022 5000
Beholdning pr 31.12.22 29,798.73
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Valgkomiteen har bestått av Hilde Thorvaldsen, Harald Grøndahl og Angelica Landgren, valgt på 

Generalforsamlingen i februar 2021. 

Komiteens 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. Styret valgt i 2021 har bestått av: 

Rolle Navn Periode 
Leder Christelle Scott-Winge 2 år 
Nestleder Øyvind Thorvaldsen  1 år 
Sekretær Lasse Steen  1 år 
Styremedlem Vanja Olsen 2 år 
Kasserer Terje Scott-Winge 2 år 
Varamedlem Freddy Nygård 1 år 
Varamedlem Pernille Skorstad 1 år 

 

Valg 2022 

Grunnet flere som vil stille til valg, blir det endring i valg av poster. Vanja Olsen har meddelt at hun 

ikke lenger har anledning til å sitte i styret og ber derfor om å fratre. Følgende poster skal derfor 

besettes gjennom valg på Generalforsamlingen i 2022: 

Styret: 

Rolle Valgkomiteens innstilling Andre innkomne forslag 
Nestleder Øyvind Thorvaldsen (Gjenvalg) – 1 år - 
Sekretær Lasse Steen (Gjenvalg) – 2 år - 
Styremedlem Tina Andersen (Nyvalg) – 2 år - 
Varamedlem Christine Van Der Werve (Nyvalg) – 1 år - 
Varamedlem Leif Øyvind Naglestad (Nyvalg) – 1 år - 

 

Det er ingen andre innkomne forslag fra medlemmene. 

Valgkomiteen: 

Rolle Valgkomiteens innstilling Andre forslag 
Valgkomite: Hilde Thorvaldsen (Gjenvalg) – 2 år - 
Valgkomite vara: Christian Raspotnig – 1 år - 

 

Harald Grøndahl og Angelica Landgren ble valgt i 2021 for en periode på 2 år og er ikke på valg. 

Revisor:  

Jon Bråten ble valgt som revisor i 2021 for en periode på 2 år og er ikke på valg. 

Andre verv: 

Styret vil fylle postene til hhv representant til representantskapsmøte og NKK regionmøte blant 

styrets valgte medlemmer, fortrinnsvis ved leder eller nestleder. 



27/01/2022, 19:21 Domeneshop Webmail :: Revisjon årsregnskap 2021

https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_safe=0&_uid=105&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Revisjon årsregnskap 2021
From Jon Bråten <jon.braten@gmail.com>
To Kasserer, NSchK avd Moss og Vestby <kasserer@nschk-mossvestby.no>
Cc <leder@nschk-mossvestby.no>
Date 2022-01-27 19:20

Hei!

Jeg har gått igjennom klubbens regnskap med bilag for 2021 og finner alt i orden. Klubben fremstår dessuten generelt meget ryddig fulgt opp og veldrevet.

Mvh,
Jon Bråten 
Revisor



26/01/2022, 21:51 Lover for avdelinger i NSchK | Norsk Schäferhund Klub

https://www.nschk.no/lover-for-avdelinger-i-nschk-27785s.html 1/7

Norsk Schäferhund Klub
 Hva leter du etter?

LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB 
Rev.7

Vedtatt av Representantskapsmøtet, den 6. april 2019.

 

Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens navn) For avdelingene gjelder de av
representantskapets vedtatte retningslinjer.

Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering.

Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE

Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.

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 handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår. Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo

§1-2 FORMÅL

NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og
hundesport, samt utvikling og forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl skjer
i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard.

NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund

Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med omverdenen for å bidra til at Schäferhunden har et
godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase.

§1-3 DEFINISJONER

Klubbens organer:

Representantskapet

Ekstraordinært

Representantskap

Hovedstyret (HS)

Hovedavlsrådet (HAR)

Hovedbrukshundsutvalget (HBU)

Ordensrådet
Privacy  - Terms

https://www.nschk.no/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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Valgkomite

Avdelingens generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Avdelingsstyre

Lokallag

 

§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING

NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

NSchK 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 NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs 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 og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å
informere aktuelle avdelinger om sitt valg.

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist engasjement for rasen
schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.

Definisjoner på medlemskap

Hovedmedlem
Familiemedlem
Æresmedlem

 

§ 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 e-post ) til klubben.

b)      Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre 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 skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt
klubbkontingent fastsatt av klubbens Representantskap.
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Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene
fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

 

§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3-1 ORGANISASJON

§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. februar.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).
Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall)

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 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

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling.

 

§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT

Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:

Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent, og har vært medlem i minst 3 uke, har stemmerett og kan være valgbare ved
avdelingens Generalforsamling. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i avdelingen.
Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside eller annet, og har betalt kontingent for inneværende år.
Kvittering må fremvises på Generalforsamlingen.
Det stemmes ved personlig fremmøte.
Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis Generalforsamlingen godkjenner dette. De har ikke stemmerett..

På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan Hovedstyret møte med inntil 2 representanter som har talerett, men
ikke stemmerett.

 

§3-3-1 INNKALLING

Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-
post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av avdelingens Generalforsamling

Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling holdes. Forslag til kandidater på valg skal være
valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato.

Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel Med innkallelsen skal følge:

Dagsorden
Årsberetning Privacy  - Terms
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Regnskap med revisors beretning
Budsjett for neste år.
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
Valgkomiteens innstiling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til valgene.

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

 

§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.

Generalforsamlingens oppgaver er å:

 

a)      Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede

b)      Godkjenne innkalling.

c)      Godkjenne dagsorden

d)      Velge møteleder

e)      Sekretæren fører protokoll.

f)       Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag)

g)      Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag)

h)      Budsjett for neste år tas til etterretning

i)       Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1

j)       Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for Generalforsamlingen

k)      Velge:

Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Representanter og vararepresentanter til Representantskapet
Delegater til NKKs regionsmøte
Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år.
Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.
Andre utvalg som måtte være ønskelig.
Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.

 

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, sekretær og styremedlem, og annet år nestleder og kasserer på valg.

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 er ikke tillatt

Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg Privacy  - Terms
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Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men
begrenset til to kandidater.

 

Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg.

Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering.

 

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret, Hovedstyret 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 ekstraordinær Generalforsamling kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under
ekstraordinær Generalforsamling, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7
dager før ekstraordinær Generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært Generalforsamling.

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

 

Kap. 4 STYRET 
 

§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET

Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON

Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med tilstedeværelse av leder eller nestleder. Vedtak fattes med
alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant
de resterende styremedlemmer.

 

§4-3-1 STYRETS OPPGAVER 
 

Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene.
Avholde generalforsamling
Drive klubben i samsvar med klubbens formål
Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen
Oppnevne avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år om gangen. Privacy  - Terms
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Leder undertegner viktig korrespondanse
Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS. Kasserer fører avdelingens regnskap, som revideres av
den valgte revisor hhv vararevisor All korrespondanse til NKK skal sendes gjennom HS

 

§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG

Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Før avdelingsstyrets avgjørelse, skal uttalelse fra
Hovedstyret innhentes.

Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens generalforsamling. Søknaden skal inneholde:

Navn på leder
Navn på kasserer
Sted og grunnlag for etablering

For øvrig, se retningslinjer for lokallag.

 

Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER 
 

§5-1 VALGKOMITÈ

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør fortrinnsvis ikke sitte i styret. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og fremmer forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har sagt ja til verv, skal legges med, slik at de er valgbare
på avdelingens generalforsamling.

 

§5-2 REVISOR 
Generalforsamlingen 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 
 

§6-3-1 OPPLØSNING

For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Vedtaket må stadfestes av klubbens representantskap. Ved
oppløsning av avdeling tilfaller avdelingens midler hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene tilbakeføres avdelingen.

§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER 
 

Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall.
Stadfestes av klubbens Hovedstyre, sammen med godkjenning av avdelingens nye navn.

Sist oppdatert 04.03.2021 kl. 15:02
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