Generalforsamling 2019
Tirsdag 11. februar 2020

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
I henhold til Norsk Schäferhund Klub sine lover § 14 innkaller vi med dette til ordinær
generalforsamling for 2019 i Norsk Schäferhund Klub avd. Bergen.
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Tirsdag 11. februar 2020
Kl 1900
NSchH klub avd Bergen sine lokaler på Grimseid,
Grimseidveien, 5239 Rådal

Før åpningen av generalforsamlingen vil det bli delt ut pokaler til årets utstillings-,
bruks- og lp-hunder. Kandidater til utmerkelsen må selv sende sine resultater til
styret, med bekreftelse (kritikk skjema) + kopi av stamtavle.

DAGSORDEN:
1 Åpning
2 Godkjenning av innkalling
3 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
4 Godkjenning av dagsorden
5 Årsberetninger
6 Regnskap
7 Forslag
8 Valg
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til generalforsamling.
For stemmeberettiget og valgbar – se vedlagte «Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund
klub - § 3-2-1».

Styret ved Norsk Schäferhundklub avd Bergen
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LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÂFERHUND KLUB
Rev.7
Vedtatt av Representantskapsmøtet, den 6. april 2019.

Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens navn) For
avdelingene gjelder de av representantskapets vedtatte retningslinjer.
Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering.
Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.
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 handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår. Klubben er landsomfattende
og har verneting i Oslo
§1-2 FORMÅL
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal
også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter
moderlandets standard.
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med omverdenen
for å bidra til at Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase.
§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
Representantskapet
Ekstraordinært
Representantskap
Hovedstyret (HS)
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Hovedavlsrådet (HAR)
Hovedbrukshundsutvalget (HBU)
Ordensrådet
Valgkomite
Avdelingens generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Avdelingsstyre
Lokallag

§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
NSchK 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 NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs 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 og
retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse
fremmes.
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til
en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg.
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende
ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen
måte bidratt til å fremme rasen.
Definisjoner på medlemskap
•

Hovedmedlem

•

Familiemedlem

•

Æresmedlem
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§ 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 e-post ) til

klubben.
b)

Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre 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 skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Representantskap.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort.
Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3-1 ORGANISASJON
§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ
Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. februar.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen
(lokalavdeling) som krever 2/3 flertall)
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
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling.
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§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT
Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:
•

Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent, og har vært medlem i minst 3 uke, har
stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens Generalforsamling. Alle medlemmer over 15 år er
valgbare til verv i avdelingen.

•

Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside eller annet, og har betalt
kontingent for inneværende år. Kvittering må fremvises på Generalforsamlingen.

•

Det stemmes ved personlig fremmøte.

•

Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis Generalforsamlingen godkjenner dette.
De har ikke stemmerett..
På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan Hovedstyret møte med inntil
2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3-1 INNKALLING
Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av avdelingens
Generalforsamling
Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling holdes.
Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato.
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel Med innkallelsen skal følge:
•

Dagsorden

•

Årsberetning

•

Regnskap med revisors beretning

•

Budsjett for neste år.

•

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

•

Valgkomiteens innstiling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til valgene.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges
med, slik at de er valgbare.
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§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.
Generalforsamlingens oppgaver er å:

a)

Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede

b)

Godkjenne innkalling.

c)

Godkjenne dagsorden

d)

Velge møteleder

e)

Sekretæren fører protokoll.

f)

Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag)

g)

Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag)

h)

Budsjett for neste år tas til etterretning

i)

Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1

j)

Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for

Generalforsamlingen
k)

Velge:

•

Leder for 2 år

•

Nestleder for 2 år

•

Sekretær for 2 år

•

Kasserer for 2 år

•

1 styremedlem for 2 år

•

2 varamedlemmer for 1 år

•

Representanter og vararepresentanter til Representantskapet

•

Delegater til NKKs regionsmøte

•

Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år.

•

Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.

•

Andre utvalg som måtte være ønskelig.

•

Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, sekretær og styremedlem, og
annet år nestleder og kasserer på valg.
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 er ikke tillatt
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg
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Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater
eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater.

Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg.
Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering.

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret, Hovedstyret eller
minst 10 % 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 ekstraordinær Generalforsamling
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under ekstraordinær
Generalforsamling, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen
må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær Generalforsamling.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært Generalforsamling.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges
med, slik at de er valgbare.

Kap. 4 STYRET

§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET
Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med tilstedeværelse av
leder eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling eller
om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

7

§4-3-1 STYRETS OPPGAVER

•

Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene.

•

Avholde generalforsamling

•

Drive klubben i samsvar med klubbens formål

•

Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen

•

Oppnevne avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år om gangen.

•

Leder undertegner viktig korrespondanse

•

Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS. Kasserer fører
avdelingens regnskap, som revideres av den valgte revisor hhv vararevisor All korrespondanse til NKK
skal sendes gjennom HS

§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG
Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Før
avdelingsstyrets avgjørelse, skal uttalelse fra Hovedstyret innhentes.
Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens
generalforsamling. Søknaden skal inneholde:
•

Navn på leder

•

Navn på kasserer

•

Sted og grunnlag for etablering
For øvrig, se retningslinjer for lokallag.

Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER

§5-1 VALGKOMITÈ
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør fortrinnsvis ikke
sitte i styret. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og fremmer forslag på
kandidater til alle de verv som skal besettes.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har sagt ja til verv,
skal legges med, slik at de er valgbare på avdelingens generalforsamling.

§5-2 REVISOR
Generalforsamlingen 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.
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Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§6-3-1 OPPLØSNING
For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Vedtaket må
stadfestes av klubbens representantskap. Ved oppløsning av avdeling tilfaller avdelingens midler
hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene tilbakeføres avdelingen.
§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER

Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives
generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall. Stadfestes av klubbens Hovedstyre, sammen med
godkjenning av avdelingens nye navn.
Sist oppdatert 06.11.2019 kl. 10:06
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Årsberetninger

Styrets årsberetning 2019
Styret valgt for 2019:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:

Jarle Tjeldstø
Magne Rygh
Marianne Solberg
Anett Andersen

Brukshundansvarlig:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Espen Fjeldstad
Espen Fjeldstad
Nils-Birger Nesse
Siv Stokke

I april 2019 trakk Magne Rygh seg som nestleder. Styrets nye sammensetning ble
som følger:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:

Jarle Tjeldstø
Espen Fjeldstad
Marianne Solberg
Anett Andersen

Brukshundansvarlig:
Styremedlem:
1. varamedlem:

Espen Fjeldstad
Siv Stokke
Nils-Birger Nesse

Utsendinger til Norsk Schäferhundklubs representantskapsmøte 2019:
Jarle Tjeldstø, Espen Fjeldstad.
Observatører: Per G. Landsvik og Sølvi Norstrand
Økonomi:
Det har vært gjennomført tre dugnader, vår/sommer, som har bidratt til økt inntekt;

Janus, kr 7.000,Straume næring AS, kr 7.000,Bilservice AS, kr 5.000,Medlemstall pr. 31.12.2019 er 163, hvorav 14 er familiemedlemmer og 1
æresmedlem.
Dette er en oppgang på 30 medlemmer i forhold til 2018.
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Styret har i forbindelse med Utstillingen på våren avholdt uoffisiell LP, med 1 påmeldt
deltaker.
For 2019 ble resultatet et overskudd på kr 12.255,-.
Avlskontakt
Avlskontakter var Jarle Tjeldstø og Anders Midtun. Ingen kull har vært besøkt.
Karakter test:
Det var en K-test i april. Fem påmeldte, men en måtte melde avbud på grunn av
sykdom. Dommere var Åshild E. Hagen og Arvid Jacobsen.
Det var en K-test i august. Åtte påmeldte. Dommere var Ronny Eliassen og Arvid
Jacobsen.
Avlskåringer
Det var avlsgodkjenning/kåring på Tysk mønster på høsten. 8 påmeldte. Dommer
Oddbjørn Winther.
Styremøter:
Det er avholdt 8 styremøter.
Medlemsmøter:
Det er avholdt 3 medlemsmøter.
Tillitsvalgtmøte:
Det er avholdt 1 tillitsvalgtmøte.
Dugnad:
Utenom dugnad for bedrifter, har det vært avholdt noen dugnadsdager hvor det er
gjort endel opprydding på plassen og i brakken.
Dessverre er det altfor få som stiller på dugnad. De medlemmene som møter opp på
dugnad gjør en formidabel innsats for klubben, styret takker hver og en av dem.
Klubben er avhengig av inntekter og ønsker at alle medlemmer er med og skaffer
dugnader som genererer inntekter.
Sommeravslutning:
Sommeravslutning ble arrangert søndag 16. juni
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Julebord:
Rekrutteringskomiteen arrangerte julebord 30.11.
Juleavslutning:
Juleavslutning med bingo og gløgg ble avholdt på Grimseid tirsdag 17. desember.

Styret ved Norsk Schäferhundklub avd Bergen
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Årsberetning for utstillingskomiteen NSCHK avd. Bergen
Komiteèn har bestått av;
Siv Stokke
Sølvi Norstrand
Toril Bruvik
Anders Midttun
Nils-Birger Nesse
Mauricio Vargas
Det har blitt avholdt to utstillinger i år. På grunn av den massive sykdommen som
spredte seg blant hunder ble utstillingen i september avlyst. Vi søkte og fikk sette opp
en ekstra utstilling (tysk mønster) i november.
Utstilling etter FCI regler i april, med dommer Ulrich Barck, hadde 6 påmeldte valper
og 12 påmeldte i voksenklasser. Selv om det var få påmeldte var dommeren fornøyd
med kvaliteten på hundene. Lena Landsvik stilte som skriver og Gro Anita Tjensvold
Midtvedt stilte som ringsekretær.
Utdrag fra referat dommer: Ett härligt mottagande med god stämning och god mat,
duktiga medarbetare i och utanför ringen samt sist men inte minst-hög kvalité på
hundarna gjorde dagen till en toppendag! Dessutom, sportsliga handlers med bra
kondition!
Välbyggda hundar, lätta att hantera samt härligt temperament och gångvilja.
På vårutstillingen var det også satt opp uoffisiell lydighet. Her var det kun en påmeldt,
men hun gjorde en god prøve.
November utstillingen etter tysk mønster hadde 12 påmeldte valper og 19 påmeldte i
voksenklasser. Dommer var Oddbjørn Winther. Det var også satt opp avlskåringer og
8 hunder var påmeldt. Sølvi Norstrand var skriver og Jarle Tjeldstø var ringsekretær.
I løpet av våren ble det prøvd å arrangere aktivitetsdager den siste tirsdagen i
måneden. Det var utfordrende å finne personer som kunne stille opp og ha et
opplegg disse dagene. Hvem i utstillingskomiteèn som skulle ha ansvar for dette var
heller ikke helt avklart, og det ble derfor bare gjennomført noen få ganger.
Kommunikasjonen i gruppen kunne også vært bedre, men det gikk ikke utover
gjennomføring av arrangement.
Sølvi Norstrand
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Årsberetning 2019 Brukshundkomite
Espen Fjeldstad (leder)
Gro Anita Midtvedt
Marianne Solberg
Siv Stokke

Vi har arrangert et lydighetskurs og et Ferdselsprøve kurs, med Marianne Solberg
som instruktør og Ole Edland som hjelpe-instruktør.
Til RIK prøven om våren hadde vi en påmeldt til SPH1 og to til Ferdselsprøve. Kari
Meyer Myrland var dommer og som alltid veldig positiv og med en egen evne til å roe
nervene hos nervøse hundeførere.
Til RIK prøven om høsten utgikk SPH1 på grunn av dommer sin helse.
Men vi hadde 4 påmeldte ekvipasjer til Ferdselsprøve.
UHP ble avlyst da det kun var en påmeldt (må være minimum to ifølge regelverket).
Det har vært jevnlige treninger i skogen der vi har trent både mark-/skogsspor og felt.
Veldig varierende hvor mange som kommer, men vi har det veldig kjekt.
Lydighets treningen om mandagen har vært mer populær med mange nye
medlemmer og også andre hunderaser. Vi hjelper de som ønsker det og har som
regel en fellesdekk i løpet av kvelden. Det har vært et godt og positivt miljø.
I løpet av året har det blitt avholdt flere møter i komiteen.

For Brukshundkomiteen
Siv Stokke

Årsberetning 2019 Webansvarlig.

Hjemmesiden vår har hatt besøk av i overkant ca. 83870 siden oppstart.
Websiden vår er ment å gi informasjon til medlemmene.
Bruk hjemmesiden, del den, informer andre om at vi har dette fine verktøyet.
Mye av klubbens viktigste informasjon blir lagt ut her.
Oppfordrer medlemmer, styret og de ulike komiteer til å komme med innspill om
diverse aktiviteter, kurs, annonser og lignende.

Webansvarlig
Arne Johan Larsen
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Økonomi

Medlemstall pr. 31.12.2019 er 163 stk. En oppgang fra året før.
Det har i 2019 vært et overskudd på kr 12 255,-.
Pokalkostnader har gått betraktelig ned grunnet ny leverandør.
Noe lavere inntekt på kiosk og parkering/katalog skyldes hovedsakelig at vi ikke har
hatt dobbeltutstillinger i 2019.
Vi har hatt 3 inntektsbringende dugnader i år, som innbrakte til sammen kr 19.000,-.
Vi har hatt 2 kurs i 2019 som har gått litt i pluss.
Det har i 2019 vært 31 personer som har hatt klubben vår som sin Grasrot, og dette
har bidratt økonomisk med kr 20.571,37.
Kasserer
Anett Andersen
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Resultatregnskap 2019
konto

konto

Sum

3200 Salgsinntekter kiosk
3210 salgsinntekter klubbartikler
3225 Grasrotandel/sponsorinntekter

7 818
BALANSE
0 Eiendeler
22 236 Fordringer
Forskuttert
7 850 leie
2 190 Kasse
19 000 Bank
59 094 Tapsavsetning
Sum
484 eiendeler
3 000
27 040 EK og Gjeld
1 400 Egenkapital
14 425
8 850
9 100
64 299

3230 Loddsalg/bingo
3220 Parkering/katalog
3226 Dugnadsinntekt
SUM Salgsinntekter
3990
3995/3996
3900
3899
3991/3993
3994
3999

4000
4005
4010
4200/20
4220/30
4300
6300
6320
6340
6360
6365
6370
6380
6385
6705
7140
7320
7410
7415
7420/25
7500
7790/91
7830

Annen driftsrelatert inntekt
Påmelding Off. Rik prøver
Kontingent andel NKK
Studiestøtte
Påmelding utstilling
Påmelding FA/MH/Avlskåring
Kursinntekter RIK-kurs/seminar
Sum Andre inntekter
Sum Driftsinntekter
Matvareinnkjøp kiosk
Matvareinnkjøp møter/fig/dommer
Innkjøp ikke salgbart
Honorar Dommer
Honorar instruktør
Innkjøp for videresalg

123 393
-6 999
-149
0
-3 144
-6 000
0

SUM varekostnad
Leie lokaler
Driftsutgifter Grimseid
Strømutgifter
Innkjøp rekvisita
Innkjøp kompendier/skjemaer
Innkjøp pokaler
webside
Portoutgifter
Honorar Regnskap
Reisekostnad
Reklamekostnad
Aktivitetsavgift HS og NKK
Dog Web Arra
Gaver/premier
Forsikring
Annen kostnad
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

-16 291
-18 000
-4 981
-14 377
-3 495
0
-7 496
-1 433
-4 151
0
-26 727
0
-3 290
-145
-3 017
-7 254
-686
0
-95 052

SUM Driftskostnader

-111 343
17

0
18 000
20 367
73 302
-2 400
109 269

109 269

SUM Driftsresultat
8050 Annen renteinntekt
8150/70 Annen rentekostnad
Sum Finanskostnader

12 050
205
0
205

Årsresultat

12 255

Noter til regnskap 2019
Noter:
Bankinnskudd er delt på to kontoer. En brukskonto på kr 45203,88 og en konto for avsetning av
kommende leie av plassen på kr 28098,32
Inntekter i fjor var på til sammen kr 123 393,- nedgang på kr 12360,Utgiftsiden
Portoutgifter er i hovedsak medlemsbladet
Driftskostnader Grimseid er redusert med ca kr 2800,Reisekostnader er fly og hotell for dommere til utstillingene og rep.møte for 2 representanter
Strømkostnader har økt med ca kr 2000,Pokalkostnader er redusert med ca kr 10900,- Dette skylde bytte av forhandler
Forsikringskostnad er økt med kr 4305,- Dette skylde at forsikring for både 2019 og 2020 er betalt i fjor.
Honorar til dommere og instruktører er redusert med kr 11500,Inntektssiden
Kiosksalget har blitt redusert med ca kr 2000,Kurs og seminarer har en nedgang på kr 14500,Studiestøtte henger sammen med dette og er redusert med kr 4800,Påmeldinger til utstillinger tysk mønster har økt med kr 3500,- mens påmeldinger til offisielle
utstillinger har en nedgang på kr 10700,Dette skyldes avlysning av utstilling i september pga hundesykdom i Norge
Loddsalg/bingo har en nedgang på kr 10970
Det har vært færre bingoer og færre utstillinger
Påmeldinger til Karaktertest og avlskåringer har økt med kr 3200,Påmeldinger til RIK prøver har økt med kr 1900,Tre dugnader har tilført klubben kr 19000,Grasrotandelen har økt med ca kr 3900,Årsresultat på kr 12255,- er en økning på kr 16449,- i forhold til underskudd i fjor på kr 4082,-
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Innkomne forslag

Forslag til avd. Bergen for oversendelse til Rep. Møte.
KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK.
Norsk Schäferhundklub avd. Bergen ber HS fremme forlag for NKK om at alle Schäferhunder
av begge kjønn skal ha kjent mental status i henhold til NKK’s regelverk, for å kunne
registrere valper i NKK.
Begrunnelse:
Norsk Schäferhund klubb er/har vært en foregangsklubb angående krav om både helse og
mentalitet på rasen.. Vi har våre regler innad i klubben for avl, men det er nå alt for mange
som avler utenfor klubben og får registret valpene sine i NKK, uten noen form for avlskrav
annet enn kjent HD/AD status.
Det er nå åpnet for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for
registrering av valper i NKK. Selv om klubben har sine krav for avl kan man være med på å
stille krav til de som velger å avle utenfor klubben. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle
valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom
foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Helge Aasmul
Karen Vetaas
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