
Innkalling til Årsmøte i   
Norsk Terrier Klub avd. Østfold. 

Torsdag 5. desember 2019 kl.19.00 

Sted: Hvaler Samfunnshus, Fv472 31, 1684 Vesterøy 

Til behandling foreligger: 
1. Åpning 
2. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av 

protokollen. 
3. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 
4.  Saker og forslag som medlemmer ønsker behandlet 
5. Årsberetning for 2019 
6. Regnskap for 2019 
7. Planer for aktiviteter 2020 
8. Valg av 

a Styremedlemmer og varamedlemmer 
b Valgkomité 

Møte- og stemmerett i årsmøte har: 
1. Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet 

avholdes. 

2. Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan 
avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i 
årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral 
konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt 
som merkes med avsenders navn og sendes til avdelingens adresse. 
Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 
dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 
Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på 
originale stemmesedler som ligger vedlagt i dette dokumentet. 
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas 
loddtrekning.  
Deltakelse på Årsmøtet er gratis. 

Vedlegg/bilag til Årsmøtet og valg/forhåndstemme finner du som egne 
dokumenter på hjemmesiden. 

Velkommen  





	 Årsberetning  

Norsk Terrier Klub avd Østfold har i perioden bestått av et noe redusert styre etter at Kirsti 
Skar trakk seg i februar. 


Styret var opprinnelig konstituert som følger:

Leder: Anja Gylder Corneliussen 

Nestleder: Berit Skaar

Sekretær: Kirsti Skaar

Styremedlem: Rolf Dahl

Styremedlem: Kari-Anne Horge

Varamedlem: Per-Ivar Flaten

Varamedlem: Eva K. Yssen


Kasserer ble innhentet utenfor styret og posisjonen har vært fylt av Anne Sollerud.

Da Kirsti Skaar trakk seg gikk Per-Ivar Flaten inn som styremedlem. 


Sekretæroppgavene har i stor grad blitt utført av Kari-Anne Horge. 


I perioden har det blitt avholdt 7 styremøter.


Avdelingen har arrangert:

Aktivitetsdag med blodspor og rotter i høyet. 

9 ringtreninger

1 matchshow

1 offisiell utstilling


Det vil også bli avholdt et matchshow 7. Desember 2019. 


Planer for 2020:

4 aktivitetsdager med forskjellige tilbud

Offisiell utstilling




 

  

  Kommentarer til regnskapet:  

3100 Ringtreninger, kontantkassa fra utstillingshelgen 3./4. august og Vipps utstillingshelgen  
        3./4. august. 

3250 Aktivitetshelgen i mai og påmeldingsavgifter utstillingen i august. 

3900 Momskompensasjonen fra NKK og grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
 

4205 Innkjøp til utstillingshelgen i august.  

4390 Innkjøpsprisen på de rosetter som ble solgt på utstillingen. 

5990 Ringpersonell og dommere medregnet dommermiddagen. 

6300 Leie av lokaler til årsmøtet 2018 og lokale for ringtrening. 

6490 Leie av minilager og Navestad idrettsforening. 

6550 Minnepenn, papir og blekk til skriver, Visma regnskapsprogram og leders innkjøp til  
        utstillingen. 



 
 
 
6860 Servering årsmøtet 2018 og styremøte. 

6940 Porto for innsendelse av reiseregning til kasserer. 

7140 Reiser for styret til medlemsmøter og i forbindelse med utstillingshelgen i august. 

7430 Blomster til utstillingen, gavekort Vinmonopolet, innkjøpspris på rosetter gitt i ringene på  
        utstillingen. 

7770 Bank- og Vippsgebyrer. 

7799 Fly, flybuss og hotell for dommerne på utstillingen, aktivitetsavgift og avgift elektroniske  
        påmeldinger NKK. 

             



       

 
           Kommentarer til regnskapet: 

1290 Kasser til premier, rosetter og stiftemaskin innkjøpt i fjor 

1301 Beholdningen av rosetter og premier. Endringen er forbruket av rosetter i år. Det er ikke 
        opplyst om premie er brukt.  
 

1579 Påmeldingsavgift for én hund påmeldt manuelt til utstillingen i 2019 som ikke er dokumentert  
        betalt.  

1900 Kontantkassen som ble innsatt i bank etter regnskapsårets avslutning. 

1920 Bankinnskuddet. 

2960 Utlegg som ble mottatt for sent til å kunne betales i regnskapsåret.   

Styret har ikke ønsket å være i dialog med kasserer. Kasserer mottok etter flere purringer utleggs- og 
reiseregninger på e-post fra leder 26. september kl. 17:41. De fleste utlegg var derfor ikke mulig å få  
betalt før regnskapsårets slutt 30. september. Dette fremgår i de påløpte utgifter.  

Fakturaer som er sendt styret, er ikke videresendt kasserer. Sluttoppgjør for utstillingen som styret 
mottok på e-post fra Norsk Kennel Klub 5. august, er ikke sendt kasserer. Kasserer har derfor mottatt 
dette direkte fra Norsk Kennel Klub.  

Styret har ikke levert inventarliste til kasserer, annet enn liste over rosettbeholdningen per  
27. august 2019, mottatt fra sekretær 28. september. Diverse innkjøp som er ført som kostnader,  
kan derfor være eiendeler.  

Det foreligger ikke dokumentasjon på at kontantkassen ble opptelt av styret ved utstillingens slutt.  

Kasserer har gjentatte ganger bedt om å få tilsendt referater/protokoll fra styremøtene i samsvar  
med Norsk Terrier Klubs lover § 9-9, uten respons. Kasserer er derfor ikke kjent med  
styrets vedtak vedrørende innkjøp og forbruk.   
 

 
UTSTILLINGSREGNSKAP  
SARPSBORG 2019 - LØRDAG/SØNDAG 

Inntekter:  

Påmeldingsavgifter – 134 påmeldinger: 
126 elektroniske påmeldinger + 6 manuelle påmeldinger á kr 475,00 

 

   51 616,00 

Kiosksalg 3 469,00 

Katalogsalg, parkering (96 stk.) 7 680,00 

Barn og hund 150,00 

Salg rosetter 2 600,00 

Vipps lørdag 900,00 

  

Sum inntekter 66 415,00 

  



 

 
 

Utgifter:  

Ringpersonell (reiseoppgjør og gaver dommere/ringsekretærer/skrivere/andre)  

 

18 118,38 

Hotell, middag for dommere 7 806,00 

Rosetter  2 442,00 

Blomster 4 296,00 

Aktivitetsavgift NKK + avgift elektronisk påmeld. NKK  7 344,00 

Leie Navestad m/vask 5 500,00 

Reisekostnader / km.godtgjørelse styret 5 547,20 

Innkjøp til kiosk  6 974,43 

Vipps gebyrer 134,53 

Bankgebyrer   124,50 

Ikke spesifiserte utgifter 5 216,20 

  

Sum utgifter 63 503,24 

 
 

Resultat  2 911,76 

 

Inntekter: 

Kontanter (medregnet kr 3200,00 som er betalt dommer kontant):         kr 7 119,00 
Vipps søndag:                                                                                   kr 6 780,00 

1 manuell påmelding er ikke dokumentert betalt og er ført som utestående fordring i 
regnskapet. Den er ikke medregnet her. 1 manuell påmelding er oppdretterklasse uten avgift.  

Katalogsalg, parkering, Barn og hund, rosettsalg: Opplysninger mottatt fra sekretæren 28. 
september/1. oktober. 

Ikke spesifiserte utgifter: Styret har ikke ønsket å opplyse om innkjøpte varer til utstillingen er 
gaver, premier, driftsmateriell eller eiendeler. De er derfor ført som utgifter i regnskapet.  

 

             Skiptvet, 5. november 2019 

 

 
    Anne Sollerud 
    Kasserer 
 



 
 

Revisors beretning: 

  

 

 

 



 

Valg og Stemmeseddel til Årsmøte 2019 - 
Norsk Terrier klub avd Østfold. 

Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds styre har i 2019 bestått av følgende: 

Leder:   Anja G Corneliussen   ikke på valg 
Styremedlem:  Rolf Dahl     ønsker ikke gjenvalg  

styremedlem 

Styremedlem: Kari-Anne Horge           ikke på valg 

Styremedlem:  Berit Elise Skaar    ikke på valg 

Styremedlem:   Per-Ivar Flaten    kan gjenvelges 

Styremedlem:  Anita Tanke     Ikke på valg 

Varamedlem:  Eva Yssen     kan gjenvelges 
           

Valgkomité:  Hilde Marianne Christensen Liverud  Ikke på valg           

   
Solveig Charlotte Ekran Naadeland   ønsker ikke gjenvalg  

  

Det har innkommet følgende forslag på valg av tillitsmenn: 

 

Videre foreslås det som 

Revisor:  Hans-Ole Johnsen  (ikke medlem av Norsk terrierklub). 

Han har arbeidet i internrevisjon i NAV/Trygdeetaten i mange år, revidert både 

stønadsregnskap og administrasjonsregnskap. 

Vararevisor:  Mette Glad (valgt revisor på årsmøtet 2018). 

Kandtidat Foreslått av Til følgende verv

Per Ivar Flaten Valgkomitèen Styremedlem 2 år

Ann-Mari Nordahl Valgkomitèen Styremedlem 2 år

Rune Skarsvåg Valgkomitèen Varamedlem 1 år

Eva Kristin Yssen valgkomitèen Varamedlem 1 år

Mette Sygnir Grønnevik Valgkomitèen Valgkomitèmedlem 3 år

Hedda Gudim valgkomitèen Valgkomitèmedlem 1 år

Silje Ludvigsen valgkomitèen Varamedlem til valgkomitè 1 år



Presentasjon av kandidater til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds styre 2020 
(oppført alfabetisk):  

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. Per-Ivar Flaten, Komnes, 1866 Båstad, tlf. 91310979.  

2. 57 år.   

3. Har 7 Siberian huskies og 3 Parson russell terriere. Har hatt Parson russell 

terrier i 5 år. Har tidligere hatt Bullterrier i 3 år.  

4. Valgt varamedlem på årsmøtet 2018 – fungert som styremedlem i løpet av 
årsmøteperioden 2018-2019 

5. Driver med hi og agility og er interessert i blodspor. Har drevet hundebutikk i 

4,5 år. 

1.Hedda Gudim, Kjærlighetsstien 28, 1850 Mysen, tlf: 90634871 

2. 52 år 

3. Jack Russell Terrier siden 2018 

4. Ingen verv i tidligere hundeklubber 

5. utstilling, avl og en fantastisk turkamerat 

1.Mette Sygnir Grønnevik, Stupveien 11, 1718 Greåker, tlf: 47801345 

2. 73 år 

3. Bedlington siden 2016, tidligere Irish soft coated wheaten terrier 

4. Aktiv for en  

5. Utstilling, spor, agility, turer i skog og mark 

1.Ann Mari Nordahl, Ullerøyveien 216, 1747 Skjeberg, tlf: 94157498 



2. 36 år 

3. Jack Russell Terrier siden 2008 

4. Ikke tidligere hatt verv  

5. Avl, utstilling, pelsstell og skogsturer 

1.Rune Skarsvåg, Bakkeliveien 18 a, 1850 Mysen, tlf. 90656364 

2. 53 år 

3.Staffordshire bull terrier siden 2010, tidligere schäferhund 

4. Ikke tidligere hatt verv i NTK, men i Fredrikstad og omegn Hundeklubb 

5. Avl, brukshund 

1. Eva Kristin Yssen, Rosenkrantz gate 28, 1721 Sarpsborg, tlf. 97718158.   

2. 52 år.  

3. Manchester terrier siden 2003, Engelsk toy terrier siden 2007, Brasiliansk 
terrier siden 2012.   

4. Satt i styret i NTK avd. Østfold 2010-2012, satt i NTKs utstillingskomité for 
Nesbyen, er raserepresentant for Manchester terrier i NTK, er autorisert 
ringsekretær i NKK. Valgt varamedlem til styret for årsmøteperioden 2018-2019. 

5. Avl og oppdrett, utstilling, spor, turer i skog og mark.   

  

  



Stemmesedler:  

  

Stemmeseddel:   Styremedlem 2 år 

   Per Ivar Flaten 

   Ann Mari Nordal 

  

 

  

 
Stemmeseddel:  Valg av 2 varamedlemmer for 1 år: 

   Rune Skarsvåg 

                       Eva Kristin Yssen 

 

Stemmeseddel        Valg av valgkomitémedlem  1 år 

   Hedda Gudim  

  

Stemmeseddel: Valg av valgkomitémedlem for 3 år: 

   Mette Sygnir Grønnevik      

  

Stemmeseddel: Valg av varamedlem til valgkomiteen for 1 år:  

   Silje Ludvigsen       

  



Stemmeseddel: Valg av revisor: 1 år. 

   Hans-Ole Johnsen 

         

  

Stemmeseddel: Valg av vararevisor 1 ãr 

   Mette Glad       

  

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 
”Forhåndstemme” som lukkes, som igjen legges i en ny konvolutt som merkes med 
ditt navn og din adresse. 

➢ Forhåndsstemmene må være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet og sendes til 
adresse: 

NTK avdeling Østfolds tellekorps 

valgkomiteen/Hilde Marianne Christensen Liverud. 

Gylderveien 330, 1592 Våler.  

 
Ditt navn og adresse må merkes på konvolutten forhåndsstemmene 

sendes i for at tellekorpset skal kunne kontrollere at du har 

stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er på forsendelseskonvolutten 

eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene 

forkastet. 
 


