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Innkalling til  

Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds  

ordinære årsmøte 

mandag 7. desember 2015 kl.19.00 

 

Sted: Detroit Car Club 

Edvard Strands vei 46 

1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) 
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Dagsorden: 

1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede. 

2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.  

3. Årsberetning. 

4. Regnskap med revisors beretning.  

5. Behandle og fatte vedtak i saker og forslag fra medlemmer. 

6. Planer for drift og aktiviteter.  

7. Valg av 

a) styremedlemmer 

b) varamedlem 

c) revisor med vararevisor 

d) medlemmer til valgkomité, samt varamedlem. 

 

Punkt 3 – Årsberetning: 

Avdelingen har 358 medlemmer per. 1.11.2015 som fordeler seg slik 

Ordinære medlemmer:  348 
Husstandsmedlemmer:  9 
Æresmedmedlemmer:  1 (Ann Steenersen) 

 
Styret: 
 
Etter valg på det ordinære årsmøtet 29.11.2014, har styret hatt slik sammensetning:  
                                                                                                                                                                       
Leder: Anita Tanke 
Nestleder: Eva Kristin Yssen 
Sekretær: Anne Sollerud 
Varamedlem/kasserer: Inga Buurskov 

Valgkomité: Leder: Turid Kock 

I perioden har det vært avholdt 6 styremøter, 5 medlemsmøter, ett offisielt LP-stevne, 2 trimmekurs, 
"Trimmelørdager" og ringtrening. Sommerens lydighetskurs ble avlyst på grunn av manglende 
deltakelse. Avdelingen har hatt spalte i Terrierbladet. Avdelingen har også side på Facebook. Brev er 
sendt til alle medlemmene om avdelingen, og det er annonsert i Østfoldavisa.  

Tre medlemsmøter har vært avholdt i Sarpsborg og to i Askim. Temaene har vært informasjon fra 
Mattilsynet om regler for innførsel av hund, om aktiviteten "Smeller", planer for 2016, rasepresentasjon 
av Staffordshire bull terrier og informasjon om dyrevelferdsloven. Det har vært svært liten oppslutning 
om møtene, men møtet med informasjon om aktiviteten "Smeller" var bedre besøkt.  

Regnskapet for LP-stevnet viser ett overskudd. Det var 4 deltakere på vårens trimmekurs og 4 handlere 
per gang på ringtreningen. Årets siste medlemsmøte og høstens trimmekurs er ikke avholdt når denne 
innkallingen skrives. Siden på Facebook er relativt godt besøkt.   
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Punkt 4 – Regnskap med revisors beretning 

 

 



 

4 

 

 

 

Kommentarer til regnskapet 

- "Hittil i år" betyr per 30.9.2015. "Hittil i fjor" betyr per 30.9.2014. 

 

- Kiosken på TerrierSpesialen ga et overskudd på kr. 5.228,30. 

 

- Grasrotandel fra Norsk Tipping utgjør kr. 4.588,34.  

 

- Lydighetsstevnet ga et overskudd på kr. 3.005,10. 

 

- Campingvognen og containeren med AG-utstyr er solgt. Dette innbrakte kr. 7.000,-. 
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- Frakt/transport gjelder flytting av containeren med AG-utstyr. Dette ble flyttet i forrige regnskapsår, 

men fakturaen kom i dette regnskapsår. 

 

- Leie av lokaler/treningsbaner fordeler seg slik: 

Solheim      kr.  9.950,- 

Minilager       kr.  3.543,- 

Sarpsborg og omegn rideklubb   kr.  5.000,- 

Folkets Hus Askim    kr.  1.800,- 

Detroit Car Club     kr.     500,- 

Totalt      kr. 20.793,- 

 

- Porto kr. 3.401 gjelder utsendelse av informasjonsbrev til medlemmene. 

 

- Annonser gjelder annonser i Østfoldavisen. 

 

- Div. kostnader gjelder avskrivning av AG-merker og LP-merker. Disse merker ble kjøpt I tidligere 

regnskapsår og er brukt. De burde vært avskrevet i 2014. Det ble ikke gjort da kasserer ikke fikk 

nødvendige opplysninger og derfor valgte å la beløpet stå i balansen. 

 

Revisors beretning  

Revisors beretning fremlegges på årsmøtet. 

 

Punkt 5 – Saker som medlemmer ønsker behandlet 

Kjell Olsen har innsendt forslag på "Vedtekter av 2015" for avdelingen. Forslaget er vedlagt 

innkallingen.  

 

Styrets kommentar til forslaget:   

Lovene for avdelingene er vedtatt på Norsk Terrier Klubs Generalforsamling. Lovene kan derfor kun 

endres etter forslag innkommet til Generalforsamlingen. Det er ikke åpnet for at hver avdeling har egne 

lover.  

I følge klubbens lover § 9-13 Diverse bestemmelser for distriktsavdelingene, skal det inngås 

samarbeidsavtale mellom den enkelte distriktsavdeling og NTKs styre. Retningslinjer for den øvrige 

virksomheten utarbeides av distriktsavdelingene i samarbeid med NTKs styre.  

Det innsendte forslag på vedtekter vil være ett godt dokument ved revidering av disse retningslinjene. 

 

Punkt 6 - Planer for drift og aktiviteter  

Planer for 2016 

 

Februar/mars/april:    Medlemsmøte - "Besøkshunder" 

Februar/mars/april:    Ringtrening 

Mars/april:     Trimmekurs 

April:      Skogstur 

Mai/juni:    Deltakelse på Hundens dag 

7. august:     Offisiell utstilling i Sarpsborg (Navestad idrettsplass) 

September/oktober/november:  Ringtrening 



 

6 

 

Oktober:     Medlemsmøte 

Oktober/november:   Trimmekurs 

Desember:    Årsmøte 

Hvordan kan avdelingen engasjere flere medlemmer både til styrearbeid, komitéarbeid og også til 

deltakelse på våre arrangementer?  

 

Punkt 7 - Valg  

Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds styre har i 2015 bestått av følgende: 

Leder:      Anita Tanke     ikke på valg 

Styremedlem/nestleder: Eva Kristin Yssen   på valg  

Styremedlem/sekretær:   Anne Sollerud    ikke på valg 

Varamedlem/kasserer:    Inga Buurskov    på valg  

 

Valgkomiteen:    Turid Kock    ikke på valg  

 

Det har innkommet følgende forslag på valg av tillitsmenn: 

Kandidater Foreslått av Til følgende verv 

Inga Buurskov Kjell Olsen  styremedlem 

Magne Aartun  Valgkomiteen styremedlem 

Marianne Billington Valgkomiteen varamedlem 

Eva Kristin Yssen Valgkomiteen varamedlem 

Inga Buurskov Valgkomiteen valgkomitémedlem 

Ada Marie Yssen Valgkomiteen valgkomitémedlem 

Unni Thun  Inga Buurskov revisor (ikke medlem i NTK) 

Audhild Fosser Inga Buurskov vararevisor (ikke medlem i NTK) 

 

Innstilling fra valgkomiteen: 

Styremedlem:   Inga Buurskov      2 år 

Styremedlem:   Magne Aartun      2 år 

Varamedlem:   Marianne Billington      1 år  

     

Valgkomitémedlem:  Inga Buurskov      3 år 

Valgkomitémedlem:  Ada Marie Yssen     3 år 

Varamedlem valgkomiteen: Vakant      1 år 

Revisor:   Unni Thun      1 år 

Vararevisor:   Audhild Fosser     1 år 
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Presentasjon av kandidater til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds styre og valgkomité 2016  

(oppført alfabetisk etter verv): 

Kandidatene presenteres med 

1. Navn, adresse, telefon. 

2. Alder.  

3. Hunderase. Hvor lenge har du hatt terrier.   

4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber.  

5. Interesser knyttet til hund.  
 

 
1. Inga Buurskov, Løkkebergveien 37, 1792 Tistedal, tlf. 99539321. 
2. 68 år. 
3. Bull terrier, har hatt rasen siden 1973. 
4. Har vært kasserer i NTK i 2 år (ca. 1986). Er nå revisor i NTK og varamedlem og kasserer i avdeling 

Østfold.  
5. Selskap og tur.  
 
1. Magne Aartun, Nabbetorpveien 138, 1636 Gamle Fredrikstad, tlf. 92297990. 
2. 28 år. 
3. Engelsk toy terrier. Har hatt terrier i 5 år, Trixie er 5 år, Adora er 1,5 år. Har vokst opp med hund.  
4. Ingen tidligere verv knyttet til hund, har hatt verv i andre råd.  
5. Agility, utstilling, positiv klikkertrening, Er opptatt av sunn avl på hunder og hundevelferd. 
 
1. Marianne Billington, Måstadveien 44, 1793 Tistedal, tlf. 45604640.  
2. 49 år.  
3. Welsh terrier i 2003 og Airedale terrier fra 2010. Har to Airedale terriere.  
4. Ingen. 
5. Selskap og tur.  
 
1. Eva Kristin Yssen, Rosenkrantz gate 28, 1721 Sarpsborg, tlf. 97718158. 
2. 48 år. 
3. Manchester terrier siden 2003 og Engelsk toy terrier siden 2007.  
4. Styremedlem, varamedlem og nestleder i NTK avd. Østfold. 
5. Sunn hundeavl og utstilling 
 
1. Ada Marie Yssen, Rosenkrantz gate 28, 1721 Sarpsborg, tlf. 48433070. 
2. 23 år. 
3. Manchester terrier siden 2003 og Engelsk toy terrier siden 2007.  
4. Ingen. 
5. Utstilling og fotografering.   
 
 
Stemmesedler:  

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: 

Inga Buurskov 

 

Magne Aartun 
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Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem for 1 år: 

   Marianne Billington 

   Eva Kristin Yssen 

 

(stryk minst 1 av navnene) 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 3 år: 

   Inga Buurskov 

   Ada Marie Yssen 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av revisor for 1 år: 

   Unni Thun (autorisert regnskapsfører) 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av vararevisor for 1 år: 

   Audhild Fosser (regnskapsmedarbeider) 

 

 

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

 Valget skal skje skriftlig. 
 Du må benytte ovennevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like. Dersom du ikke har 

tilgang til skriver, ta kontakt med avdelingen som kan sende deg stemmesedler i vanlig post.   
 Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte 

kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem som du ikke ønsker valgt.  
 Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som 

lukkes, 
 som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse. 
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 Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og sendes til/leveres til: 
 

NTK avdeling Østfolds valgkomité 

v/leder Turid Kock 

Theodor Kollers vei 7 A 

1637 Gamle Fredrikstad 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet 

ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. 

 

Turid Kock (sign.) 

Leder   


