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Norsk Terrier Klub avdeling Østfold 

Protokoll ekstraordinært årsmøte 31.1.2022 kl. 19:00 i 

Sarpsborg 

Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds leder, Anja Gylder Corneliussen, åpnet møtet.  

Punkt 1  

Det ble registrert 14 fullt betalende medlemmer. Det var ikke innkommet forhåndsstemmer. 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 

Ingen observatører var til stede.  

Punkt 2 

Oppnevne møteleder: Anne Kari Dahle ble foreslått og oppnevnt til møteleder. 

Oppnevne referent: Anne Sollerud ble foreslått og oppnevnt til referent.  

Oppnevne tellekorps: Kari-Anne Horge og Eva Kristin Yssen ble foreslått og oppnevnt til 

tellekorps.  

Oppnevne 2 medlemmer til å undertegne protokollen: Anita Tanke og Gry Beate Alsos ble 

foreslått og oppnevnt til å undertegne protokollen.   

Punkt 3 - Årsberetning  

Årsberetningen for 2019/2020 ble opplest og godkjent uten kommentarer.   

Årsberetningen for 2020/2021 ble opplest og godkjent med følgende kommentarer: 

- Medlemstallet? 363 eller 375 (oppgis i beretningen til 344 + 19 og samlet til 375). 

- Aktiviteter er bare annonsert på Facebook og ikke på hjemmesiden. 

- Styrets sammensetning er ikke oppdatert etter valget i 2019 i Brønnøysundregistrene.   

Punkt 4 – Regnskap med revisors beretning   

Regnskapet 1.10.2019-30.9.2020: Regnskapet er ført i Excel regneark. 

Distriktsavdelingen mottok kr 4570,- i momskompensasjon fra Norsk Kennel Klub etter 

søknad sendt i foregående regnskapsår for regnskapsåret 1.10.2017-30.9.2018.  

Møteleder leste revisors beretningen, vedlegg 1, datert 21.11.2021. Regnskapet ble 

godkjent.     

Regnskapet 1.10.2020-30.9.2021: Regnskapet er ført av regnskapsbyrå. 

Det ble stilt spørsmål om posten "Arbeidsklær" under "Annen driftskostnad". Det ble opplyst 

at det var T-skjorter som ble benyttet av de som hjalp til på utstillingen i august. 

Godtgjørelse til dem som hjalp til på utstillingen ble gitt i form av påmeldingsavgiften for 

dem som ønsket det. Det omfattet 1 valp og 11 voksne hunder. Det var påmeldt 15 valper 

og 144 voksne hunder til utstillingen. Påmeldingsavgiftene for de elektronisk påmeldte 

hunder framkom i sluttoppgjøret fra Norsk Kennel Klub.  

Det fremgikk ikke av regnskapet om distriktsavdelingen mottok momskompensasjon fra 

Norsk Kennel Klub i 2020 for regnskapsåret 1.10.2018-30.9.2019.   

Møteleder leste revisors beretningen, vedlegg 2, datert 29.1.2022. Regnskapet ble godkjent.   
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Punkt 5 – Saker og forslag fra medlemmer  

Det var ikke innkommet saker eller forslag fra medlemmene.  

Punkt 6 – Saker og forslag fra distriktsavdelingens styre  

Det var ikke innkommet saker eller forslag fra distriktsavdelingens styre.  

Punkt 7 – Planer for drift og aktiviteter 

Planer for 2021/2022 ifølge årsberetningen 2020/2021:  

5.12.2021:  Match show 

Vår 2022:  Aktivitetsdag med forskjellige tilbud 

31.7.2022:  Offisiell utstilling i Sarpsborg 

Punkt 8 – Valg 

Valgkomiteens innstilling ble opplest. Det var foreslått kandidater til alle verv som skulle 

besettes, uten motkandidater. De kandidatene som var til stede presenterte seg. Det ble ikke 

fremsatt krav om skriftlig avstemning. Kandidatene ble valg samlet ved akklamasjon.  

Etter valget har styret denne sammensetning: 

Leder (2 år):   Hedda Gudim 

Styremedlem (2 år):  Gry Beate Alsos 

Styremedlem (2 år):  Kirsti Svendsen 

Styremedlem (2 år):  Ann Kristin Skeie 

Styremedlem (1 år):  Kaja-Bergitte Røyndal (går inn for styremedlem som har trukket seg) 

Styremedlem (1 år):  Tommy Reidar Andersen (går inn for styremedlem som har trukket 

seg) 

Varamedlem (1 år):  Eva Kristin Yssen 

Varamedlem (1 år): Margrete Brinch 

Nestleder, sekretær og kasserer velges/oppnevnes innen styret på det konstituerende møtet. 

Kasserer kan velges utenfor styret. 1. varamedlem og 2. varamedlem velges ved 

loddtrekning. 

Valgkomité:  

Leder (1 år):  Wenche Charlotte Skogli 

Medlem (2 år): Andrea Vestavik Thunem 

Medlem (3 år): Siw Mbow 

Varamedlem (1 år): Silje Ludvigsen 

Revisor (1 år):  Bente Løkke 

Vararevisor (1 år):  Siri Ulstrup Iversen 

Det ekstraordinære årsmøtet ble avsluttet kl. 19:55.  

 

Sted og dato:            Sted og dato:          

 

Anita Tanke       Gry Beate Alsos 

Vedlegg 1: Revisors beretning 2019-2020 

Vedlegg 2: Revisors beretning 2020-2021 


