
Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus 

Innkalling til årsmøte 

 

 

Møtet blir avholdt i Folkets Hus i Sandvika 

Dato:     14. november 2018 

Kl.:     19.00 

Adresse:  Skytterdalen 2, 1337 Sandvika 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Oppnevning av møteleder og referent, et tellekorps på 3 personer, samt to til 

signering av protokollen 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Revisors beretning 
6. Saker som ønskes fremmet av medlemmer 
7. Saker som forelegges av styret 
8. Godkjenne planer for drift og aktiviteter 
9. a) Valg av leder for 2 år 

b) Valg av totalt 6 styremedlemmer for 2 år 
c) Valg av 1-2 varamedlemmer for 1 år 
d) Valg av totalt 3 medlemmer til valgkomiteen for 3 år 
e) Valg av revisor 
 

Punkt 3 - Årsberetning: 

Etter valg på fjorårets ordinære årsmøte har styret konstituert seg slik: 

Leder  Marianne Ona Hansen 
Nestleder Marit Mørk 
Kasserer Tone W. Sæther 
Sekretær Ellen Elisenberg 
Styremedlem Mari Lerberg 
Styremedlem Kenneth Rødsrud 
 
Revisor  Ragne Dalsaune  
Valgkomité  Eirik Kahrs 
 
I perioden har det vært avholdt jevnlige styremøter, delvis via Skype. 
Det ordinære årsmøtet fant sted 16. november i Sandvika. 
Avdelingen har gjennomført ringtreninger i hele 2018, bortsett fra i ferier. Det har vært varierende 
deltagelse på dette. 
I august 2017 ble det arrangert dobbelt rallylydighetsstevne 



Det ble avholdt Matchshow i desember 2017 med god deltagelse og god gjennomføring. 
Agilitykurs var satt opp i april 2018, men pga for få påmeldte ble det avlyst 
Det har blitt gjennomført handlerkurs i mai 2018 som var fulltegnet, instruktør var Inger-Lise 
Teigland. 
Dobbelt rallylydighetsstevne utgikk p.g.a. flere omstendigheter, bl.a. mangel på stevnepersonale og 
dommer. 
Redaksjon for NTKOAs spalte i Terrierbladet, NTKs webside og informasjon på Facebook har vært 
styret. 
 
Medlemmer: 
pr 31.12.17:  1036  
pr 24.10.18:  1067 
 
 

Punkt 4 – Regnskap 
Regnskapet blir lagt ut på websiden før årsmøte og fremlagt på møtedagen. 
 

 
Punkt 5 – Revisors beretning 
Revisors beretning blir lagt ut på websiden før årsmøte og fremlagt på møtedagen. 
 
 

Punkt 6 – Saker som ønskes fremmet av medlemmer 
Det er ingen innkomne saker som vedrører avdelingen. 
 
 

Punkt 7 – Saker som forelegges av styret 
Det er ingen saker fra styret, 
 
 

Punkt 8 – Godkjenne planer for drift og aktiviteter 
 
Planer for 2018/2019 

- Ringtrening 
- Handlerkurs 
- Pelsstellkurs 
- Brukskurs 
- Temakveld 
- Fellesturer 

 
Endringer kan komme. 

 
 
Punkt 9 –Valg  

Besatte verv i perioden: 

Leder Marianne Ona Hansen 
 

Tar ikke gjenvalg som 
leder, men stiller som 
styremedlem 

Styremedlem Tone W. Sæther 
 

Stiller til valg som leder 
Styremedlem Mari Lerberg 

 
Tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Kenneth Rødsrud  Ikke på valg 



Styremedlem Ellen Elisenberg 
 

Ikke på valg 
Styremedlem Marit Mørk 

 
Ikke på valg 

Valgkomiteen Eirik Kahrs 
 

Ikke på valg 
 .   
Revisor Ragne Dalsaune 

 
Tar ikke gjenvalg som 
revisor, men stiller som 
styremedlem 

 
 Valgkomiteens Innstilling: 
 
Leder Tone W. Sæther 2 år 

 

Styremedlem Marianne Ona Hansen 2 år 
 

Styremedlem Ragne Dalsaune 2 år 
 

  

Utdrag fra Norsk Terrier Klubs lover: 

 § 9-6 Årsmøtets oppgaver 

….Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg, unntatt 
når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater… 

 

Stemmesedler 

 

 

Stemmeseddel: Valg av leder for 2 år: 

o Tone Wardenær Sæther 

 

 

Stemmeseddel: valg av 3 styremedlemmer for 2 år: 

o Marianne Ona Hansen 
o Ragne Dalsaune 
o (ingen kandidat) 

 

 

Stemmeseddel: valg av 2 varamedlemmer for 1 år:  

o (ingen kandidat) 
o (ingen kandidat) 

 

 

Stemmeseddel: valg av revisor for 1 år: 

 

o (ingen kandidat) 



 

 

Stemmeseddel: valg 2 medlemmer til valgkomiteen for 3 år: 

o (ingen kandidat) 
o (ingen kandidat) 

 

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:  
 Valget skal skje skriftlig.  

 Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De  
 
foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke ønsker valgt.  

 Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som igjen legges i  

 En ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse.  

 Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende senest dagen før årsmøtet og sendes til:  
 
Norsk Terrier Klub  
Avdeling Oslo/Akershus  
v Eirik Kahrs, Bekkelagsterrassen 19c, 1177 Oslo 
 
Brevet må være postlagt senest 7.november.  
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmesedlene forkastet. 


