
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 
GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB 

Onsdag 15.03.2023 klokka 19:00 
Kaupanger 

Ringebu 

 

 



Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

årsmøteprotokoll         
3. Behandle årsberetning 
4. Godkjenning av regnskap med revisors beretning 
5. Budsjett for 2023 
6. Innkomne saker til årsmøtet 

1. GHK nye lover 
2. Oppgradering i Lia 

7. Valg 

 

Utdeling av “Årets hunder” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sak 3 

Årsberetning GHK 2022 

Antall medlemmer pr 31.12.22: 138 

Styret har i 2022 bestått av: 
Leder: Gro Vestues Smestad 
Nestleder: Klaus Juliussen 
Kasserer: Øyann Brandstad  
Sekretær: Tove Lund  
Styremedlem: Sølvi Blomberg  
Styremedlem: Marita Vollan Dalseghagen 
Styremedlem: Marlén Hustelid 

Valgkomitè: 
Leder: Elin Dagsøy 
Medlem: Helene Einlien 
Medlem: Emilie Einlien 

Revisor: Benedicte Lura Helljesen 

Styrets arbeid 
Styret har hatt 6 styremøter i 2022, 4 stk etter årsmøtet med nytt styre. I tillegg har det vært dialog 
på messenger for å avklare småting eller ting som haster. 

Webside/facebook-sider 
Styret har hatt ansvaret for å oppdatere GHK sine hjemmesider og facebook-sider. Det meste av 
kommunikasjon foregår på facebook-sidene våre, da det er en fin lavterskel kanal for medlemmer og 
andre og komme i kontakt med oss. Både ved å sende melding til klubben og ved å kommentere 
innlegg som legges ut.  

For hvert arrangement eller kurs som avholdes opprettes det et facebook-arrangement og det postes 
generell informasjon på selve facebook-siden.  

Hjemmesiden inneholder mer statisk informasjon og blir litt sjeldnere oppdatert. Vi tilstreber at det 
allikevel skal være mulig å få oversikt over klubbens treninger, kurs og øvrige aktiviteter, samt annen 
viktig informasjon om klubben. På slutten av året ble hjemmesidene våre overført fra 
123hjemmeside til one.com, som innebærer at redigeringsprogrammet for sidene våre ble totalt 
forandret. Dette har medført en del merarbeid for nettredaktørene. 

 

 

 

 

 

 



Agility 

Vi har vært en fast gjeng på +- 10 stk som har trent fast på Lia mandager og onsdager. Det har også 
kommet innom noen ungdommer som har trent sammen med oss, dessverre så har de vært veldig 
varierende, da det er andre fritidsaktiviteter som også frister. Den samme gjengen har også møttes 
innendørs på Hunde H’ysteriet i løpet av vinteren. 

I februar samlet gjengen seg for å arrangere valpeshow, det var fullbooket med 82 ekvipasjer. Vi fikk 
ett overskudd 15000 kr. På våren hadde vi et uoffisielt agilitysteve i Lia. 

Første helg i juli hadde vi offisielt agilitystevne, det var 370 starter. Dette var en innbringende helg 
som ga oss et overskudd på ca 20000 kr. I løpet av helga klarte også gjengen fra Gudbrandsdalen å 
fylle pallen med flere feilfrie ekvipasjer. Det er veldig bra, da det kan være stressende å arrangere 
samtidig som en deltar på stevnet. Vi fikk også masse positive tilbakemeldinger, så selv om det var 
regn i lufta glemte nok de fleste det. 

På høsten planla vi et uoffisielt agilitystevne, det gikk samtidig med andre offentlige stevner. Derfor 
ble det bare noen av oss lokale som startet. Vi bestemte oss likevel for å vippse klubben litt for et 
bidrag i kassa. I slutten av oktober tok vi fatt på et valpeshow til. Igjen gikk dette supert og ble 
fullbooket, med et overskudd på 11000 kr 

Til alle disse stevnene har flere av oss jobbet for å skaffe premier, samt produsert premier. Til 
sammen har vi klart å skaffe sponsorer og premier for nesten 100000 kr. Til sammen har agility 
gjengen fått inn ca 56000 kr. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på alle arrangementene vi har 
hatt. 

Agilitygruppa gikk på og ommøblerte og ryddet i utstyrsbrakka og klubbhuset, slik at det ble litt mer 
oversiktlig. Vi fikk også investert i bru/stige, denne fikk vi tak i brukt som gjorde at vi sparte noen 
kroner i forhold til å kjøpe ny. Vi sydde også flere innvendige sandsekker av de gamle teltene som 
likevel ble kassert. 

Flere av ekvipasjene har også vært ute og konkurrert, og fått både napp og cert/championat som vi 
har tatt med oss hjem. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Bruks/lydighet 

Treninger:  
Det har vært avholdt treninger hver tirsdag gjennom sesongen, annenhver uke i skogen og 
annenhver uke i Lia. Noen skogstreninger har blitt til treninger i Lia etter deltakernes interesse. Fra 
sommeren og ut sesongen var det også treninger på torsdager i Lia. Det har vært bra oppmøte på 
treninger og særlig LP-trening har fått seg en oppsving. Flere ekvipasjer har vært på både lp- og 
bruks-stevner, med mye gode resultater.  

Siste trening før jul ble det arrangert julegaveapportering, til stor glede for hundene som deltok som 
fikk hente og pakke opp sin egen pakke. Her var det med til sammen 10 stk, med alt i fra hunder som 
aldri hadde apportert, til drevne felt-hunder. Etter apporteringen var det gløgg og pepperkaker.  

Kurs:  
I mai og juni ble det avholdt et bronsemerkekurs med 6 deltagere (maks antall). Selve 
bronsemerkeprøven ble avholdt i september, og var åpent for ekvipasjer utenom kurset også. Totalt 
6 ekvipasjer prøvde seg, 3 stykker bestod. Flere av deltakerne fra kurset er nå jevnlig med på 
klubbens treninger, så dette var en fin rekrutteringsarena.  

Helga 21.-22. mai ble det avholdt et grunnkurs i rally-lydighet. Her var det 4 deltakere. 

Det ble avholdt kurs i brukslydighet med Heidi Linnerud 17 og 18 september. Det var 8 deltakere. Vi 
fikk alle gode tips og var godt fornøyde etter to flotte dager i Lia. 

Bruksstevner:  
Klubben avholdt kveldsstevne i bruks spor klasse D og C den 05.07.2022 og klasse B den 12.07.2022. 
Dommer var Geir Land. Det var stor påmelding og trekning ble foretatt. Det var 5 startende i klasse D, 
3 startende i klasse C og 3 startende i klasse B. Kveldsstevnene var vellykka og ble effektivt 
gjennomført til tross for mange startende og tidsbruk til kjøring til og fra spor. Sporene ble lagt på 
fjellet i Sandslia og Nyseterlia. Feltet var på Frya og lydighet i Lia. I klasse D fikk 3 ekvipasjer godkjent, 
herav 1 opprykk. I klasse C fikk 2 ekvipasjer godkjent, og i klasse B fikk 2 ekvipasjer godkjent, herav 1 
opprykk. 

LP-stevne:  
24.-25. september ble det avholdt dobbelt lp-stevne i Lia. Stevnet var fullt begge dager, med totalt 60 
påmeldte, fordelt over klasse 1, 2 og 3. Dommer var Arild Berntsen. God stemning rundt ringen, 
fornøyde deltagere og flere av klubbens ekvipasjer deltok med gode resultater. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Andre aktiviteter i klubben 

Valpe - og hverdagslydighetskurs: Det har vært avholdt 3 valpekurs og hverdagslydighetskurs i løpet 
av året. 2 av kursene var på våren, inne i hall, mens det siste ble avholdt i Lia på høsten. 

Treninger i Hippodromen: Fra januar til april og november til nyttår, har GHK leid Hippodromen 1 
time hver andre uke. Hensikten var at alle medlemmer som hadde lyst til å trene innendørs på den 
kaldeste årstiden kunne få mulighet for det. Oppmøte har vært noe varierende, men det har vært 
mellom 4-10 fremmøtte på treningene.  

Dugnad/drift i Lia: Gressklipperjobben har man også denne sommeren valgt å sette bort til to yngre 
gutter som får litt betalt for jobben. AG-gruppen har ryddet og organisert i klubbhuset og brakka. I 
stedet for å sette av en dag/helg til dugnad har vi også i år prøvd å ha “løpende” dugnad ved at det 
henger ei liste i klubbhuset med oppgaver så folk kan gjøre det de har lyst til innimellom treningene. 
Denne lista er det AG som har organisert. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 4 

Godkjenning av regnskap med revisors beretning 

Se vedlegg 1 

 

Sak 5 

Budsjett for 2023 

Se vedlegg 2 

 

Sak 6 - Innkomne saker 

a. Forslag fra styret til nye lover for klubben  

For saksutredning, se vedlegg 3. Endringer fra nåværende lover er markert i gult. 

 

Forslag til vedtak: 

Nye vedtekter for klubben vedtas som lagt fram. 
 

 

b. Forslag fra Sølvi Blomberg om oppgradering av Lia. 

For saksutredning, se vedlegg 4. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte innvilger kr 165 000 til oppgradering og til å sette opp ny brakke i Lia. 

Styret har diskutert saken i styremøte 27. februar 2023 og et flertall i styret fremmer følgende 
alternative forslag til vedtak: 

Alternativt forslag til vedtak: 

Det settes av kr 50 000 til vedlikehold av klubbhuset og kr 30 000 til en eventuell søknad om 
dispensasjon. Styret jobber videre med planer om å bygge uthus med ny snurredo. 
 
Budsjett for 2023 vil justeres i henhold til vedtak. 

 



Sak 7 

Valg 
 
Valgkomitéens innstilling:  

Leder  2 år Gro Vestues Smestad 2023-2025 
 

Nestleder 2 år Klaus Juliussen 2022-2024 ikke på valg  

Kasserer 2 år Sølvi Blomberg  2023-2025 
 

Sekretær 2 år Helene Einlien 2023-2025 
 

Styremedlem 2 år Marlen Hustelid 2022-2024 ikke på valg  

Vara styremedlem 2 år Marthe Berge 2023-2025 
 

Vara styremedlem 2 år Tove Lund  2023-2024 
 

     

Revisor 2 år Merethe Blomberg 2023-2025 
 

Vara revisor 1 år Sidsel Færden 2023-2024 
 

     

Valgkomite leder 2 år Elin Dagsøy 2022-2024 
 

Valgkomite 2 år Emilie Einlien  2022-2024 
 

Valgkomite 2 år Inger-Lise Lillegård 2023-2025 
 

Vara Valgkomite 1 år Marita Dalseghagen 2023-2024 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Vedlegg 2 

Gudbrandsdal hundeklubb budsjett 2023 
 B- 2023 R- 2022 

Driftsinntekter   

3101 Påmeldingsavgift 120 000 113 103 

3102 Kiosksalg 10 000 9 267 

3701 Medlemsavgift 27 000 26 450 

3702 Avgift halltrening 3 000 2 164 

3703 Kursinntekter intern instruktør 75 000 79 250 

3704 Kursinntekter ekstern instruktør 30 200 23 700 

3900 Andre driftsinntekter 3 000 2 671 

3740 Kundeutbytte Gjensidige 800 861 

Sum driftsinntekter 269 000 257 466 

   

Driftsutgifter   

4000 Forbruksmateriell 5 000 1 355 

4001 Rosetter 7 400 22 505 

4002 Varer kiosk 10 000 8 889 

5300 Honorar instruktør 65 000 43 914 

5301 Dommer 25 000 20 987 

6300 Leie lokaler 25 000 6 820 

6500 Inventar under 15000 1 000 799 

6700 Programvare regnskap 3 500 3 285 

6800 Kontrorrekv 500 200 

6900 Gaver/premier 3 000 2 765 

6901 Porto 300 218 

6902 Årsmøte 2 000 7 665 

7100 Reiseutgifter 1 000 946 

7701 Forsikring 7 500 7 728 

7790 Diverse kostnader 10 000 5 942 

7791 Nbf kontingent og forbundsting 3 600 3 568 

7792 Aktivitetsavgift NKK 6 000 5 110 

Sum driftsutgifter 175 800 142 696 

DRIFTSRESULTAT 93 200 114 770 

   

Finans   

8040 Renteinntekter 1 800 1 637 

8140 Renteutgifter og gebyr 500 461 

 Sum finansposter 1 300 1 176 

RESULTAT FØR SKATTER 94 500 115 946 

   

Skatter og årsdisp   

8411 Tilskudd/Støtte 10 000 9 400 

Sum skatter og årsdisp 10 000 9 400 

ÅRSRESULTAT 104 500 125 346 



Vedlegg 3  

Lover for Gudbrandsdal Hundeklubb stiftet 1989 

Vedtatt av årsmøtet den 15.03.2020. 
 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[?]  

  

Kap. 1 Innledende bestemmelser  

§1-1 Organisasjon og virkeområde    

Klubbens navn er Gudbrandsdal Hundeklubb, og forkortes til GHK. Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub 
(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre 
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger 
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.    

Klubben omfatter alle raser.   

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Gudbrandsdalen.     

Klubben har verneting i Gudbrandsdalen.   

§1-2 Formål    

GHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport GHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av 
hunder. 

§1-3 Definisjoner     

Klubbens organer:      

• Årsmøtet    

• Ekstraordinært årsmøte    

• Styret   

• Valgkomite    

 
§ 1-4 Tilknytning og organisering  

GHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens 
lover.   

GHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for 
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med 
lovmalen.   

    
Kap. 2 Krav til medlemskap  

  
§2-1 Medlemskap    
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem 
kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.   
  



Medlemmene er forpliktet til å støtte GHK og NKKs virksomhet samt å følge GHKs og NKKs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 

forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt 

regelverk.  

GHK har to typer medlemskap, ordinært medlemskap og familiemedlemskap. 

§ 2-2 Opphør av medlemskap    

Medlemskap i klubben opphører ved:    

a. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller 
epost) til klubben   
b. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben  
c. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7  

§2-3 Medlemskontingent     
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent 
til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
    
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.     
  

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner     

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.    
  
Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som 
disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg.  
Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til 
behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak.  
Dersom Klubber eller Forbund saken vedrører har etablert et tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs 
Konfliktutvalg rådføre seg med eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget 
skal bestå av minst 3 personer.  

  

Kap. 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet    

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1 april. Årsmøtet kan også 
holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i 
klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.  

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 
flertall)  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.   

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.   

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer 
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har 



oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også 
aktuelle forhåndsstemmer).  

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.   

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at 
lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan 
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere 
avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs 
Hovedstyre.  

  
§3-2 Møte og stemmerett    

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært 
medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes 
fysisk eller helt eller delvis digitalt.   

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.   

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.    

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Med personlig fremmøte menes også gyldig 
elektronisk deltakelse på årsmøtet.   

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 
talerett, men ikke stemmerett.   

§3-3 Innkalling             

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.       

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, 
enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.   

Med innkallelsen skal følge:            

• Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet 
skal avholdes digitalt.   

• Saksliste            

• Årsberetning            

• Regnskap med revisors beretning  

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 
være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.      

• Budsjett for neste år    

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i  
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.          

§3-4 Årsmøtets oppgaver.    

Årsmøtets oppgaver er å:   

a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi 
observatører rett til å være til stede.  



b. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet.  
c. Behandle årsberetning   

d. Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 
(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

f. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år  

  
h. Velge:  

o Leder for 2 år   

o Nestleder for 2 år   

o Sektretær 2 år  

o Kasserer for 2 år 

o 1 Styremedlem for 2 år 

o 2 varamedlemmer for 2 år    

o Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år 

o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.  

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.  

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det 
ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater 
men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er 
viktig for klubbens drift. 

  

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 
valg.  

  
§3-5 Ekstraordinært årsmøte   

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 %26 av medlemmene forlanger 
det.  

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.     

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte 
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.   

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   

  



Kap. 4 Styret  

§4-1 Styrets myndighet    

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.     

§4-2 Vedtak og representasjon    

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er 
forslaget forkastet.   

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for 
medlemmene og NKK.  

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  

    

§4-3 Styrets oppgaver er å    

• lede klubben mellom årsmøtene    

• avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres      

• drive klubben i samsvar med klubbens formål  

• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet   

• oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 
retningslinjer for særkomiteer.  

• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen 
  

• Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte   

  

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite     

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv 
som skal besettes.    

§5-2 Revisor    

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

  

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

  
§6-1 Lovendringer     

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  



§6-2 Tolking av lovene    

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.    

§6-3 Oppløsning    

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må  
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 
avgjørelsen om oppløsning i kraft.    

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe 
spesielt tilfaller midlene NKK.  

§6-4 Flertallsdefinisjoner    

Simpelt flertall  

• Flest stemmer  
Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  
• Blanke stemmer teller ikke  

Absolutt flertall   

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  
• Blanke stemmer teller  

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall   
• Blanke stemmer teller  
• Bruk er vedtektsfestet  

  

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4 

Oppgradering Lia 

Ønsket bruk av midler til dette er 165000,- som da ink evt søknader. 

 

Nytt uthus og renovering av nåværende klubbhus.  

Hva må utføres:  

*Skifte kledning på klubbhuset der det er ødelagt. 

* male klubbhus og «gammel» utstyrsbrakke 

* bytte ut nåværende vindu. 

* bygge ny utstyrsbrakke, inkludert ny utedo. 

 

Hvorfor vi ønsker oppgradering av Lia. 

• Nåværende bygg begynner å forfalle. 
• Det er ikke plass til alt det oppgraderte utstyret vi har investert i 

inne pr i dag, noe som gjør at utstyret står ute og blir ødelagt.  
• Det er for liten kapasitet på utedoen, noe som gjorde at vi under 

arrangementet, måtte tømme tre ganger under helga. Se eget punkt 
for dette lenger ned.  

 

Hvordan planlegges jobben utført. 

• Dugnadsjobb. Maling og skifte kledning osv, klubbhus og male 
«gammelt» uthus, bør gjøres av medlemmene, eller medlemmenes 
familie, venner og bekjente.  

• Dugnadsjobb. Nytt uthus. Her trengs folk til å rake og planere 
bakken under lecasteinen.  
Bæring og muring av lecastein på plass. 

• Veggene til nytt uthus kommer i elementer, evt Kranes direkte på 
plass. (kranjobben kan utføres av sølvi) 

• Ferdigstillelse av garasjen, bør også gjøres på dugnad. Alle kjenner 
alltids noen som er snekker kyndig. 

 

Prisliste og tegning av bygg se eget vedlegg. 



Prislista er et overslag, men her må en jobbe for å spørre byggevare, om 
de vil støtte oss med materialer ect.  

En kan også følge med på finn eller facebook. 

En bør også søke prosjektmidler i forskjellige fond. 

 

 

 

 

 

 

Ny utedo innerst i utstyr brakke: 

4*6 meter Hvor innerste delen er med ny wc, Snurredo evt andre 
tilsvarende. Pris snurredo er ikke medregnet, da disse ofte er å se på Finn 
til gis bort. Noe en etter godkjenning av prosjektet kan følge med på at 
kommer. I verstefall koster de opp mot 5000,-  

En snurre do har kapasitet på 4*70 liter. Den vi har i dag er 3*20 liter. 

Under agilitystevnet var det behov for tømming 3 ganger, noe som ikke 
kan aksepter og må evt da leie festival do. 

Dette er en kostnad som en må regne med å ha hvert stevne framover, 
samt at vi fortsatt sitter med en do som ikke har nok kapasitet for ute 
sesongen i lia.( utfra aktiviteten som har vært de siste årene)  Det er også 
vanskelig å få tømt, da det ikke skal graves ned i bakken ( selv om dette 
har blitt gjort tidligere) og slik jeg leverte i fjord, er egentlig kun for 
camping/bobil og skal være med flytende veske, noe det ikke var.  

 



 

 







 

 



 



 

 

 

 

 


