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Styret har i perioden bestått av:  

Verv:  Navn:  

Klubbleder  Oddgeir Nergaard  

Nestleder  Hanne Trones  

Styremedlem  Asle Wiik  

Styremedlem  Kristine Navjord  

Varamedlem  Bente Thoner Eriksen  

Leder faglig råd  Tove Fikseth *  

 *Natalie Kløverød Olsrød gikk av som leder faglig råd høsten 2019.  

 

Valgkomiteen har i perioden bestått av:  

Verv:  Navn:  

Leder valgkomité  Anne L. Kynsveen  

Valgkomitémedlem  Grete Johansen  

Valgkomitémedlem  Solveig H. Olsen  

Vara valgkomité  Linda Olsen Sørensen  

  

Revisor:        

Kubera AS v/Elisabeth Hunstad  

  

Gruppeledere  

Gruppe:  Leder:  

Agility  Unni Olaisen  

Rallylydighet  Christine Kjelsberg  

Brukshund  Oddgeir Nergaard  

Utstillings- og 
sosialiseringstrening  

Tove Arntzen (Thea Fjelldal fram til november 2019)  

Jakt  Evy B. Johansen  

  

  

  

  

  

Tillitsvalgte 
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Komiteer:  

Gruppe:  Personer:  

Brukshund  Leif-Arne Olsen  

Agility  Gunn Bregge  

Klubbhuskomite  Hanne Trones, Asle Wiik, Kristine Navjord  

Utstillingskomite  Oddgeir Nergaard, Asle Wiik, Hanne Trones, Bodil  
Nergaard, Ernst Trones, Trine Lise Strand, Ole Nergaard, 
Thea Fjelldal og Linn Anett Larsen  

Kunstgress  Asle Wiik, Unni Olaisen, Kristine Lilleløkken, Oddgeir 
Nergaard  

Nettside  Ole Nergaard  
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2019 har vært et aktivt år for klubben. Alle gruppene har hatt god aktivitet og klubbens 

offisielle prøver/konkurranser er gjennomført og godkjent av Norsk Kennel Klub.  

Det har vært gjennomført sju styremøter, ett årsmøte og to medlemsmøter. I tillegg har 

gruppene/komiteene gjennomført møter.  

Av konkurranser som spesielt kan nevnes er årets trippelstevne i rallylydighet. Stevnet ble 

gjennomført på Ballangen Camping fra fredag t.o.m. søndag og hadde totalt 225 startende. 

Dette er ny rekord i klubben og var Nord-Norges største rally-stevne i 2019.  

Klubbens medlemmer stilte i tradisjon tro opp i byens borgertog 17. mai.  

Økonomien til klubben er fortsatt stabil og god, men det er viktig å ha fokus på økonomien 

hele tiden. Vi ser det som svært viktig at medlemmene bidrar slik at klubben har en god 

økonomi. Det har i år vært jobbet med/undersøkt om klubben er mva pliktig eller ikke. Vår 

konklusjon etter kontakt med forskjellige instanser, NKK, revisor, skatteetaten er: Klubben 

kan selv velge om vi vil registrere oss i mva registret. Vi har valgt å ikke gjøre det.  

Klubben har i hele år hatt innendørs treningstilbud til medlemmene i oppvarmet hall i Håkvik 

(fra 011218).  Dette tilbudet har vært godt tatt imot av medlemmene og det er stor aktivitet i 

hallen. Pga stor kostnad med å leie hallen, så er det etablert treningsavgifter for å bruke 

hallen. Det kan inngås kontrakt med 1-års binding eller betale pr trening.  

På ekstraordinært årsmøte i 2018 ble det vedtatt å legge kunstgress i Rombak, ca 2000 m2. 

Dessverre kom ikke dette arbeidet i gang i 2019. Saken blir tatt opp på dagens årsmøte som 

egen sak.  

I starten på september kom det meldinger om mange syke hunder og flere døde hunder i 

Norge. Årsaken var ukjent, men både NKK og mattilsynet slo alarm og klubben besluttet 6. 

september å stoppe all trening/arrangement m/hund i klubbregi. Noe som også de fleste 

andre klubber i landet gjorde. 27. september startet vi opp igjen treningene.   

«sykdomsutbruddet» roet seg ned i landet og vi har ikke fått noen konklusjon om hva det var 

som hadde skjedd.  

Det ble startet opp med hverdagslydighetstrening 1. gang i uken i januar mnd. Treningene 

har vært godt tatt imot og det vil bli opprettet egen gruppe.  

  

  

  

  

  

  

Beretning 
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Antall påmeldte på offisielle prøver/konkurranser:  

Agility   111  

Brukshund  11  

Jakt    43  

Lydighet  10          

Rallylydighet  242  

Utstilling  238  

  

  

Medlemsutvikling:  
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RALLARUTSTILLINGEN 
Utstillingskomiteen har gjennom året hatt jevnlige møter for å forberede årets utstilling. 

Mona Nilsen fungerte som utstillingsleder frem til august, men pga jobb, så måtte hun 

trekke seg. Oddgeir Nergaard gikk inn og overtok som utstillingsleder.  

Utstillingeskomiteen har bestått av:  

Oddgeir Nergaard – leder, Ernst Trones – plassjef, Asle Wiik – økonomi/IT, Bodil Nergaard – 

sekretariat, Ole Nergaard sekretariat/nett, Hanne Trones – bevertning, Trine Lise strand – 

ringsekretærer/skrivere, Thea Fjelldal – Premier, Linn Anett Larsen – Premier.  

Rallarutstillingen ble arrangert 31.august-1.september i Skjomen, med eksteriør og Lydighet, 

totalt var det 238 deltakere.  

Samarbeidet med Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Nord fortsetter. Pga sykdom hadde 

de ikke utstillingsleder selv og Oddgeir Nergaard var utstillingsleder for dem også.    

Noe redusert plass i år mht parkering av vogner/bobiler på jordet nede ved idrettshallen, 

noe som resulterte i at de fleste vogner/bobiler ble henvist til grusbanen ved skolen, noe 

som fungerte meget bra.  

Nytt av året var at sekretariatet ble flyttet ned til utstillingsplassen, ble brukt en «salgsbod» 

som er blitt oppusset og det fungerte veldig bra, nærhet til utstillingen slik at utstillerne 

hadde kort vei til sekretariat.  

Det var dessverre noe lavt deltakerantall på årets utstilling, en av årsakene var nok at 

utstillingen ble arrangert sent på sesongen. Neste års utstilling blir avholdt i mai og da satser 

vi på at deltakerantallet tar seg opp igjen.  

Det ble i desember opprettet et mere formelt samarbeide med Bernerklubben og første 

møte ble avholdt på Rundhaug 6. desember. Tre av utstillingskomiteens medlemmer deltok.  

Stor takk til dere alle som stilte opp og gjorde en fantastisk jobb i Skjomen med å få 

gjennomført Rallarutstillingen, samt de som jobber ellers i året med Rallarutstillingen.  Uten 

deres hjelp kan vi ikke gjennomføre Rallarutstillingen.  

 

AGILITY  
Agilitygruppa har vært aktiv med fellestreninger to ganger i uken, med varierende deltagelse.   
Det har vært treninger inne i Håkvik under vintersesongen, og ute i Rombakken på 

sommeren. Agilitytreningene har vært fast på tirsdager klokken 1800 og søndager klokken 

1700.  
  
Gruppa har i 2019 hatt 6-7 treningsaktive medlemmer, hvorav 6 har konkurrert i agility.  

En ekvipasje har deltatt på NM og landslagsuttak, og en ekvipasje på WAO. Ellers har 

Gruppenes beretninger 
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klubbens aktive deltatt på stevner i både inn- og utland (Sverige og Finland), flere med 

pallplasser.  
   
Agilitygruppa hadde kurs med Ole Kristoffer Sagløkken fra Bingen Agility i februar, her var 

kurset delt i to. En nybegynnergruppe og en viderekommende gruppe. Vi var alle svært 

fornøyde med å få Ole Kristoffer opp til Narvik.   
  
I 2019 arrangerte agilitygruppa fem konkurranser. I mai et enkeltstevne ute i Beisfjord, og et 

dobbeltstevne i Skjomen. Og i august et dobbelt stevne i Skjomen. I november hadde vi 

kombinert jule- og klubbmesterskap med kake, riskrem og kos.   
  
Narvik Hundeklubb fikk i 2019 to nye agilitydommere godkjent etter endt utdanning. Vi 

gratulerer Richard Solvang og Ragnvald Tollefsen.   
  
Vi er en liten gruppe aktive utøvere, med forskjellige satsningsmål og motivasjon. Noen av 

gruppens aktive medlemmer bor ikke i Narvik, slik at fellestreningene ikke har vært fulltallig. 

Vi har plass til flere – VELKOMMEN !  
  

BRUKSHUND  
Det har i år vært gjennomført en fast treningsdag i uken. Oppmøtet har vært variert på 

treningene.  

Treningene har i vår/sommer/høst vært gjennomført i Rombak m/klubbhuset som 

utgangspunkt. I Vinter har det vært innendørstrening i hallen i Håkvik.  

Det var prøvd i vår å arrangere nybegynnerkurs i spor, men det ble avlyst pga ingen 

påmeldte.  

Årets offisielle konkurranser er gjennomført etter NKKs regler og godkjent av NKK. Det var 

fire konkurranser i bruks som sto på terminlista og en av de måtte avlyses, da det ikke var 

noen påmeldte. Lydighet ble arrangert på Rallarutstillingen.  

Klubbmesterskap i brukshund og lydighet ble gjennomført i høst, som uoffisielle stevner.  

Av gode hjelpere vil jeg trekke frem følgende som har stått på for brukshundgruppa i år og 

fungert som et slags bruksutvalg:  Susanne Palm, pådriver på treningene i bruks, Leif-Arne 

Olsen, trener og dommer, Lillian Strøm – tatt tak i lydighetsdelen og fått i gang 

treningssamling vinter 2020, Anne L. Kynsveen, arrangør av bl.a klubbmesterskap av bruks og 

LP.  

Flere av klubbens dommere/funksjonærer har vært engasjert av andre klubber i året som har 

gått. 
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HVERDAGSLYDIGHET  
 

Faste treninger hver onsdag, gjennomført i hallen i Håkvik gjennom hele året, utenom 

sommerferie og høytidsdager.  

Det har vært godt oppmøte på treningen, noen ganger over 20. hunder tilstede. Pga stort 

oppmøte i begynnelsen av året ble treningene delt opp i to grupper. Noe som ble endret 

etter sommeren igjen. Dette må hele tiden evalueres om det må endres til to grupper igjen 

hvis oppmøtet blir stort igjen.  

Vårt ønske med de som kommer på treningene er at de skal få en innføring i  

«hverdagslydighet» for sin hund og at de skal gå videre i de andre gruppene i klubben, hvis 

de har interesse for det.  

For de som trener fast har vi tatt utgangspunktet i appellmerke grad I slik at deltakerne kan 

prøve seg på det – hvis de ønsker.  

Som gode hjelpere i året som har gått nevnes:  Bente Thoner Eriksen, Bente Nymoen og Ole 

Nergaard.  

Stor takk til dere som har stilt opp som instruktører.  

   

JAKT  
Jaktgruppa avviklet jaktkurs for viderekommende i regi av NH. Kurset var raskt fulltegnet, 

med deltagere fra Norge og Sverige.  

  

Jaktgruppen hadde to offisielle jaktprøver i august, der vi etter nordnorsk målestokk hadde 

mange deltagere, deltagere fra både Norge, Sverige og Finland.   

Det var flere gode prestasjoner med 1 premie i alle klasser fra vår egen gruppe.  

  

Mange fellestreninger i løpet av sesongen ble også avviklet.  

  

 

RALLYLYDIGHET  
Rallylydighetsgruppen har arrangert 1 nybegynnerkurs høsten 2019 med 3 påmeldte 

deltakere. Det var planlagt et nybegynnerkurs våren 2019, men med kun 1 påmeldt ble 

kurset avlyst.   

I mai måned ble det arrangert 3 intro-kvelder i rallysporten med godt oppmøte, men vi ser at 

vi stort sett er den «harde kjerne» som trener når treningene blir flyttet inn i hallen.   

Siste helgen i juni arrangerte vi stevne for første gang på Ballangen camping. Stevnet var 

Nord-Norges hittil største stevne med totalt 225 påmeldte, og vi hadde så mange påmeldte 

at det var behov for 2 dommere alle tre dagene. Heldige oss som har dommere i klubben 
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som velger å ikke konkurrere selv for å bistå med dømming<3 Takk til alle som tok seg tid til 

å konkurrere, og til de som hjalp til med alt av oppgaver i anledning stevnet.   

Det ble etter stevnet gjennomført evaluering både internt i gruppa, men også med Ballangen 

camping, og det er besluttet at vi arrangerer også neste års stevne på campingen. Det er 

godt med plass for overnatting til tilreisende, samt gode fasiliteter og god service. Vi var ca 

70 stykker til middag lørdagen på stevnet, alle fikk bestille det de ønsket, og restauranten på 

campingen leverte!  

Gruppa leide inn Cecilie Sæther som instruktør på et konkurranserettet rallykurs i mars. God 

instruktør og fornøyde kursdeltakere. Det ble avtalt på et temamøte at det skulle sjekkes ut 

mulighet for nytt konkurranserettet kurs i løpet av vinteren 2019/2020, men det var variabel 

respons innad i gruppen som gjorde at vi ikke har leid inn ekstern instruktør for 2020.  

Rally-cup i samarbeid med Harstad hundeklubb ble arrangert i mars, med fornøyde 

deltakere.   

Det har vært flere temakvelder gjennom året som er brukt til planlegging av aktiviteter i 

gruppen. Tove Fikseth ble i 2019 leder i Faglig råd.  

Gruppen jobber godt sammen, og arrangerte i løpet av året (januar) valpekurs der mange av 

gruppens deltakere delte på å være instruktører.  

Klubbmesterskap ble gjennomført 14.oktober, uoffisielt.  

  

UTSTILLLING-/SOSIALISERINGSTRENING  
Det har vært gjennomført faste treninger en dag i uken gjennom hele året. I sommerhalvåret 

har treningene stort sett vært gjennomført utendørs – på Fagernesbanen. I høst/vinter har 

treningene vært innendørs i hallen i Håkvik. Det har vært godt oppmøte på treningene.  

Thea Fjelldal var leder frem til november, i desember overtok Tove Arntzen som leder.  
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GRATULERER ÅRETS KLUBBMESTERE ! 

  

  

  

AGILITY   

Agility mellom       Hanne Helen m/Hinnih   

Agility stor         Hanne Helen m/Mille   

Hopp Liten         Unni Olaisen m/Effi   

Hopp stor         Hanne  Helen   Jenssen   m/Mille   

  

  

BRUKSHUND   

D - Spor         Bodil Nergaard m/Tulla   

D - Rundering       Bodil Nergaard m/Tulla   

C - Spor         Su sanne Palm m/Vassi   

  

  

  

LYDIGHET   

    Klasse I         Susanne Palm m/Vassi   

    Klasse II         Tine Solstad m/Freke   

  

  

RALLYLYDIGHET   

Klasse 1         Tove Fikseth m/Pippi   

Klasse 2         Kristin Svendsen m/Kripos   

Klasse 3         Susanne Palm m/Vassi   

Klasse Elite         Kristin Svendsen   m/Q - Ling   

  

  Årets klubbmestre 
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ÅRETS AGILITYHUND 

CIB NORD UCH N SE A(H) CH N FI ACH 

Cavalli Fox Factor Effi 

  
m/Unni Olaisen  

 

 

ÅRETS LYDIGHETSHUND 

Garm  

  
m/Øistein Birkelund  

  

Årets hunder 
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ÅRETS JAKTHUND  

Viltgårdarns Åckra  

 

m/Evy B. Johansen  

  

 

 

ÅRETS BRUKSHUND 

Vassi  

 

m/Susanne Palm  
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ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND 

Kripos  

  

m/Kristin Svendsen  

  

ÅRETS UTSTILLINGSHUND  

CIB Soldoggen’s A L Lucky Luke  

  

m/Trine Lise Strand/Paul Walle  

 

 

VI GRATULERER ÅRETS HUNDER m/EIERE!  
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RESULTATRAPPORT 2019  
  REGNSKAP  BUDSJETT  

Driftsinntekter    

3011 Kafe  

 

43.002,71  53.000,00  
3012 Parkering  20.280,00  27.000,00  

3013 katalog  2.820,00  3.000,00  

3014 lodd  2.339,00  6.000,00  

3015 Sekretariat  8.705,00  10.000,00  

3021 Kurs  81.150,00  76.000,00  

3100 Studieforbundet  6.300,00  10.000,00  

3115 NorLines Leie/ Lindgaard  90.963,13  60.000,00  

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri  750,00  0,00  

3125 Medlemskontigent  56.500,00  52.000,00  

3128 Sponsorinntekter  0,00  300.000,00  

3140 Idrettsbingo/Max Spill  58.307,00  39.000,00  

3155 Grasrota Norsk Tipping  33.001,21  32.000,00  

3320 Påmeldingsavgift  184.487,50  220.000,00  

3945 MVA Kompensasjon NKK  

 

Driftskostnader    

4010 Reise Kurs/Dommere  

31.507,00  75.000,00  

620.112,55  963.000,00  

  

-172.546,84  -178.000,00  
4011 Reise Støtte  -12.500,00  -30.000,00  

4013 Aktivitestavgift  -28.095,50  -21.000,00  

4020 Administrasjon  -42.689,77  -38.000,00  

4110 Klubbhus  -82.954,00  -400.000,00  

4111 Leie Lokaler  -6.800,00  -14.000,00  

4112 Lindgaard/ NorLines Leie  -126.000,00  -126.000,00  

4210 Premie/ Utmerkelser  -56.535,75  -55.000,00  

4225 Møter/ Arrangement  -5.673,80  -15.000,00  

4310 Pr/ Klubbavis  -310,00  -3.000,00  

4320 Materiell  -55.055,79  -60.000,00  

4322 Kafeutgifter  -19.031,35  -20.000,00  

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.  -3.563,85  0,00  

7320 Reklamekostnader  -990,00  0,00  

7395 Øreavrunding  -0,28  0,00  

7770 Bank og kortgebyrer  

  

-3.941,76  -1.000,00  

-616.688,69  -961.000,00  

Driftsresultat  3.423,86  2.000,00  
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Finansielle poster      

8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri  5.798,49    

Årsresultat  9.222,35    
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BALANSERAPPORT 2019  
ANLEGGSMIDLER     
  

VARIGE DRIFTSMIDLER    

1100 Bygninger  230.000,00  
1201 AG Bane felthinder 2018  30.000,00  

1211 Rosetter Agility  10.000,00  

1280 Tidtakersystem Agility/Rally  3.000,00  

1285 Chromebook utstilling  7.500,00  

SUM ANLEGGSMIDLER  280.500,00  

   
Omløpsmidler    

1500 Kundefordringer  2.250,00  
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad  10.500,00  

SUM FORDRINGER  12.750,00  

      
Bankinnskudd, kontanter o.l  
      

855.697,00  

SUM OMLØPSMIDLER  868.447,00  

       

SUM EIENDELER  1.148.947,00  

    

EGENKAPITAL OG GJELD     
  

Egenkapital    

Annen egenkapital  1.070.997,00  

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL  1.070.997,00  

      

SUM EGENKAPITAL  1.070.997,00  

   
GJELD     
    

Andre avsetninger for forpliktelser    
  70.000,00  

ANNEN LANGSIKTIG GJELD  
   

0,00  

KORTSIKTIG GJELD    

2400 Leverandørgjeld  7.949,00  

SUM KORTSIKTIG GJELD  7.949,00  

      

SUM GJELD  77.949,00  

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  1.148.947,00  
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8A: Opprettelse av gruppe: hverdagslydighet  
  

Det ble i 2019 satt i gang en gruppe med hensikt å ivareta en generell trening for 

medlemmer, en innføring i hverdagslydighet. Treningene har vært fast en gang i uken og det 

har vært godt oppmøte på treningene.  

Det foreslås at gruppen opprettes formelt og at gruppeleder går inn i faglig råd.  

  

 

 

Det har i mange år vært utstillings/sosialiseringstrening i klubben, de har hatt egen leder, 

men ikke vært formelt opprettet som gruppe.  

Det foreslås at gruppen opprettes formelt fra nå av.  

 

 

 

Endre klubbov paragraf 1-3, som omhandler gruppene.  

På årsmøte i 2019 ble det vedtatt å slå sammen brukshund og lydighet til en gruppe.  

Hvis vedtak i sak 8 a og 8 b blir vedtatt, så legges også hverdagslydighet og 

utstilling/sosialiseringstrening  inn.  

Det skal nå stå:  

-Gruppene, pr 2020: brukshund, agility, jakt, utstilling, rallylydighet, hverdagslydighet, 

utstilling/sosialiseringstrening.  

  

 

  

I klubbloven står det i dag:   

  

Styret foreslår at dette endres til  -Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, 

samt 1 vararepresentant for 1 år.  

8A: Opprettelse av gruppe: hverdagslydighet 

8B: Opprettelse av gruppe: utstillings-/sosialiseringstrening 

8C: Endte klubblovparagraf: 1-3 

8D: Endte klubblovparagraf: 3-4 
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Iflg lovnormen til NKK står det 2 medlemmer. At det har kommet inn tallet tre i dette skyldes 

nok en skrivefeil.  

  

  

  

Som kjent ble det gjort vedtak på ekstraordinært årsmøte om å sette i gang et prosjekt med 

å få lagt kunstgress i Rombak. Dette for å få et tilfredsstillende underlag til konkurranser og 

treninger.  

Dessverre har det vist seg at det har vært problemer med å få inn ønsket kapital utenfra og 

arbeidet ble derfor ikke igangsatt i 2019.  

Etter en evaluering i prosjektgruppa kom vi frem til at vi ikke trenger å legge kunstgress på 

hele planet, men redusere til ca 1000 m2. Det holder for både lp, rally og ag, offisielle 

konkurranser. For bruks er det ikke problemer med å få på to forskjellige underlag, i de 

øvelser som krever det – dette er klarert med Norsk Brukshundsports Forbund.  

Vi har bedt om ny pris fra entreprenør for tilrettelegging av kunstgress og  

kunstgressleverandør. Prosjektkostnad blir ca 400 000,-. Arbeidet med å legge gresset kan 

starte 1. juni og være klar for årets offisielle prøver. De første prøvene er 13.-14. juni i LP.  

Vi ber om at årsmøtet godtar at prosjektet halveres og at arbeidene kan igangsettes.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

8E: Kunstgress 
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I dag er klubbens hovedkontingent kr 350,-.  

  

Klubben har økte kostnader med bl.a leie av innendørs treningshall. Vi klarer ikke å dekke inn 

alt gjennom treningsavgift. Halltilbudet er noe flere og flere benytter seg av og for at vi skal 

kunne ha en god økonomi i klubben, så vil styret foreslå en økning i kontingenten.  

  

Styret foreslår at medlemskontingenten økes med kr 25,- fom 010121.  

  

  

  

For medlemmer som melder seg inn i klubben etter 1.september er det halv kontingent for 

det året. Kontingent gjelder for kalenderår.  
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Driftsinntekter                                                   BUDSJETT  REGNSKAP 2019

     

 

3011 Kafe  50.000  43.002,71  

3012 Parkering  25.000  20.280,00  

3014 lodd  2.000  2.339,00  

3015 Seketeriat  10.000  8.705,00  

3021 Kurs  50.000  81.150,00  

3100 Studieforbundet  10.000  6.300,00  

3115 Hall Håkvik, Lindgaard  126.000  90.963,13  

3125 Medlemskontigent  60.000  56.500,00  

3140 Idrettsbingo/Max Spill  58.000  58.307,00  

3155 Grasrota Norsk Tipping  33.000  33.001,21  

3320 Påmeldingsavgift  202.000  184.487,50  

3945 MVA Kompensasjon NKK  31.000  31.507,00  

SUM  657.000  616.542,55  

     

Driftskostnader      

4010 Reise Kurs/Dommere  -162.000  -172.546,84  

4011 Reise Støtte  -15.000  -12.500,00  

4013 Aktivitestavgift  -28.400  -28.095,50  

4020 Administrasjon  -42.000  -42.689,77  

4110 Klubbhus  -60.000  -82.954,00  

4111 Leie Lokaler  -5.000  -6.800,00  

4112 Hall Håkvik, Lindgaard  -192.000  -126.000,00  

4210 Premie/ Utmerkelser  -41.000  -56.535,75  

4225 Møter/ Arrangement  -15.000  -5.673,80  

4310 Pr/ Klubbavis  -1.000  -310,00  

4320 Materiell  -62.000  -55.055,79  

4322 Kafeutgifter  -20.600  -19.031,35  

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.  -3.500  -3.563,85  

SUM  -647.500  -611.756,65  

   

Driftsresultat  

  

9.500  4.785,90  
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Følgende verv er på valg: 

Nestleder, 2 år:          Bente Nymoen (ny)    

Styremedlem, 2 år:          Tine Solstad (ny)  

Varamedlem til styret, 1 år:       Bente Thoner Eriksen (gjenvalg)  

Styremedlem representant fra faglig råd, 1 år:  Tove Fikseth (ny)  

Vararepresentant fra faglig råd, 1 år:    Lillian Småbakk Strøm (ny)  

Valgkomitémedlem, 2  år:        Grete Vibeke Johansen (gjenvalg)  

Vara valgkomitemedlem, 1 år:      Linda Olsen Sørensen (gjenvalg)  

Revisor, 1 år og vararevisor:   Kubera AS v/Elisabeth Hunstad (kjøpt     
tjeneste  

  

  

Alle kandidater er forespurt og har takket ja til verv.  

  

  

  

Valgkomiteen   

  

Anne Lize Kynsveen    Solveig Olsen             Grete Johansen          Linda Olsen Sørensen      

sign                                             sign                                sign                               sign       

  

  

  

Valgkomiteens innstilling 
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Narvik hundeklubb 04.03.2020  

  

  

  

Oddgeir Nergaard       Hanne Trones       Asle Wiik                             
Klubbleder           Nestleder          Styremedlem        

sign             sign          

  

  

  

    sign  

Bente Thoner Eriksen     Tove Fikseth          Kristine Navjord                  

Styremedlem           Styremedlem/leder faglig råd  Varamedlem        

sign              sign              sign  
  

  

  

  


