
ÅRSMØTE FOR NORSK TERRIER KLUB  
AVDELING ØSTFOLD  

 
30.11. 2013 

 
Styreleder Ann Steenersen åpnet møte ved å ønske alle de fremmøtte medlemene 
velkommen.  Det kom 18 medlemmer med stemmerett  samt 2 personer uten 
stemmerett. Kassereren og hennes sjåfør forlot møtet etter at årsregnskapet var 
gjennomgått og opplest og alle spørsmål besvart. 
Innkallingen ble godkjent uten innsigelser. 
 
 

Punkt 1 – DAGSORDEN 
Valg av møteleder: Turid Kock var møtets leder. 
Valg av referant: Hanne Bache-Mathiesen Henriksen var møtets referant. 
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen: Liv Stokmann og Kari-Anne 
Horge ble valgt til å undertegne protokollen. 
Valg av tellerkorps: Siri Jäger ble valgt til tellerkorps. 
 
 

Punkt 2 – ÅRSBERETNNG 
Turid Kock leste opp årsberetningen høyt . 
I tillegg til den skrevne årsberetningen har klubben hatt et nybegynnerkurs i agility, et 
blodsporkurs samt ringtrening.  
Årsberetningen ble godkjent. 
 
 

Punkt 3 – REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 
Turid Kock leste opp regnskapet høyt. 
Kasserer Inga Buurskov fortalte at den på styremøte den 15.oktober 2013 hadde 
samtlige styremedlemmer en opptelling av kassabeholdningen. Der var det kr. 15.535,- 
som kassereren satt inn på sin konto for så å overføre alle pengene over på NTK Avd. 
Østfold sin konto p.g.a. mangel på banker som mottok kontanter. 
Hun fortalte videre at klubben har i år et kraftig underskudd hvor hun også begrunnet 
dette med at kr. 43.904 er blitt inntektsført 2 år på rad, 2010/2011 og at dette ha blitt 
rettet opp. 
En del av klubbens utstyr som har utgått har blitt avskrevet og dette hadde hatt en verdi 
på ca. Kr. 55.000,-. 
Konklusjonen var da at klubben har hatt et reelt underskudd på ca kr. 34.000 som igjen 
er ganske lik forrige årsregnskaper. 
 
Et spørsmål som kom fra medlemmene var følgende: 

 Skal vi de neste årene skal planlegge nedskriving av utstyr hvert år? 
 Ang. Innetrening; skal treningsavgiften på Hjørgunn bli satt opp, eller skal 

inntektene fra AG stevnet betale kostnadene på differansen av inntekt/utgift ved 
leie av Hjørgunn? 

 Skal vi opplyse medlemmene om kostnaden ved leie av Hjørgunn? 
Regnskapet ble godkjent. 



Punkt 4 – AKTIVITETSPLAN FOR 2014  
Turid Kock leste opp noen av de ønskede aktivitetene for 2014. 
LP stevne den 11.Januar 2014 hadde ikke kommet med på kalenderen noe alle ble 
opplyst om på møtet. 
Aktivitetsplanen for 2014 ble godkjent. 
 
 

Punkt 5 – INNKOMNE FORSLAG 
Det var ingen innkomne forslag. 
 
 

Punkt 6 – VALG 
Det ble sagt at det skal være minst 5 medlemmer i styret, noe som er lovbestemt ifølge 
NTK lover. 
Turid Kock leste opp valgkomiteens innstilling. 
Kirsti Kvig Pedersen ønsket å bli strøket fra stemmeseddelen. 
Det ble håndsopprekning for et skriftlig valg med stemmeseddel. Det var ingen hender 
som kom opp og alle som stod på stemmesedlene ble valgt (bortsett fra Kirsti Kvig 
Pedersen som skrevet over strøk seg selv). 
Det nye styret som ble valgt inn er følgende: 

 Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen (Styreleder for 1 år) 
 Eva Yssen (Styremedlem for 2 år) 
 Linda Ulvedalen (Styremedlem for 1 år) 
 Inger Ann Humlekjær (Styremedlem for 2 år) 
 Hanne Bache-Mathiesen Henriksen (Styremedlem for 2 år) 
 Mette Sygnir Grønnevik (Varamedlem for 1 år) 
 Kari-Anne Horge (Varamedlem for 1 år) 

Styreleder og et medlem har blitt valgt for 1 år så det ikke blir for mange 
styremedlemmer som er på valg etter 2 år. Styreleder og et medlem velges igjen for 2 år 
fra 2015. 
Valget ble godkjent. 
 
Turid Kock hedret til slutt  den avtroppende styrelederen Ann Steenersen 
Det ble gitt en brosje med Inga fra Varteig som et symbol på hva Ann har vært for Norsk 
Terrier Klub Avdeling Østfold. Hun fikk også et skjerf i Terrierklubbens farge. 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:30 
 
 
Sted og dato:      Sted og dato: 
 
 
 
_________________________________________  _________________________________________ 
Kari-Anne Horge     Liv Stokke 
 
 
 


