
 NORSK KENNEL KLUB 
 Region Oslo og Akershus 
  

 
 
Medlemsklubber i NKK region Oslo og Akershus 

Oslo, 26. august 2014 
 

Innkalling til ordinært årsmøte for 2013  i NKK region Oslo og Akershus 

Vi ønsker velkommen til ordinært årsmøte onsdag 10. september 2014 i NKKs 
lokaler i Nils Hansens vei 20, Bryn kl. 19:00. 
 

Dagsorden i henhold til NKK’s lover §9-4: 
 

Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne delegatene, antall stemmer hver delegat har, innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokoll fra møtet.  
c) Behandle regionstyrets årsberetning for 2013 
d) Behandling av revidert regnskap for 2013 med revisjonsberetning 
e) Behandling av eventuelt innkomne forslag 
f) Behandling av budsjett og handlingsplan 
g) Valg  

 
Årsmøtet består i henhold til vedtektenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens 
medlemsklubber, hver klubb har 1-3 delegater i årsmøtet avhengig av antall medlemmer pr 
31.12. Melding om antall delegater vedlegges. Stemmerett på årsmøtet har kun delegater fra 
regionens klubber. Den enkelte har 1 - en stemme. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant. 
Ved valg av representanter til NKK’s RS har kun delegater fra regionens klubber stemmerett 
(§ 9.2 og 9.4). 
 
Vi viser for øvrig til nærmere bestemmelser i lovenes §9 . 
 
Av hensyn til avvikling av årsmøtet ber vi klubbene om å sende inn antall og navn på sine 
delegater til vår e-postadresse nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no senest 3.september. 
 
Antall representanter som hver klubb kan delta med se vedlegg. 
 
Vel møtt til årsmøtet i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
 
Geir B. Larsen (s) 
leder 
 



 
Oversikt over delegater 
Vedlagt følger oversikt over antall medlemmer i klubbene som tilhører vårt område, og styret 
har fastsatt følgende delegat-antall for representasjonen på årsmøte for 2012 i NKK region 
Oslo og Akershus: 
 
Lokale hundeklubber: 

• Alle lokale hundeklubber får 1 delegat 
• Lokale hundeklubber med over 100 medlemmer får 2 delegater 
• Lokale hundeklubber med over 200 medlemmer får 3 delegater 

 
Raseklubbers avdelinger og fuglehundklubber 

• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber får 1 delegat 
• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber med over 250 medlemmer får 2 delegater 
• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber med over 500 medlemmer får 3 delegater 

 
Dette gir en sammensetning på maks delegater for lokale hundeklubber og delegater for 
raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber, under forutsetning av at vi har fått korrekte 
opplysninger fra NKK sentralt. 
 
Årsmøtet består i henhold til vedtektenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens 
medlemsklubber. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant. Vi ber med 
dette klubbene oppnevne sine representanter i henhold til ovenstående retningslinjer, noe som 
etter de opplysningene vi har fått innebærer følgende (dersom de opplysningene vi har fått er 
feil, ber vi om at dere gir oss beskjed om dette): 
 
 
Medlemmer pr. 31/12-2014 
Norsk Kennel Klub Oslo/Akershus 

Antall 
medlemmer 

Antall 
delegater 

Brukshundklubb 
 

 
Asker Hundeklubb 391 3 
Aurskog Og Høland Hundeklubb 154 2 
Drøbak Hundeklubb 206 3 
Eidsvoll Hundeklubb 202 3 
Flateby Hundeklubb 131 2 
Follo Brukshundklubb 354 3 
Hurdal Hundeklubb 16 1 
Lørenskog Hundeklubb 228 3 
Nannestad Og Omegn Hundeklubb 198 2 
Nes Hundeklubb 45 1 
Norsk Rallylydighetsklubb 116 2 
Oslo Og Omegn Dressurklubb 201 3 
Rykkinn Hundeklubb 68 1 
Skedsmo Og Omegn Hundeklubb 36 1 
Stovner Hundeklubb 533 3 
Urskauen Agility Klubb 43 1 

Totalt Brukshundklubb 2 922  
Lokal Fuglehundklubb 

 
 

Romerike Fuglehundklubb 261 2 
Totalt Lokal Fuglehundklubb 261  
Raseklubb 

 
 

Glåmdal Og Romerike Dachshundklubb 136 1 
Norsk Belgisk Fårehund Klubb 174 1 
Norsk Berner Sennenhundklubb 197 1 



Norsk Boxerklubb 230 1 
Norsk Breton Klubb 315 2 
Norsk Harehundklub 161 1 
Norsk Irsksetterklubb 341 2 
Norsk Miniatyrhund Klubb 335 2 
Norsk Newfoundlandshundklubb 62 1 
Norsk Pointerklub 212 2 
Norsk Retrieverklubb 1 140 3 
Norsk Sankt Bernhard Klubb 5 1 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 316 2 
Norsk Schäferhund Klub 417 2 
Norsk Spaniel Klub 624 3 
Norsk Terrier Klub 1 255 3 
Norsk Vorstehhundklubb 375 2 
Oslo Og Omegn Dachshundklubb 258 2 
Oslo-Områdets Elghundklubb 423 2 
Romerike Harehundklubb 185 1 

Totalt Raseklubb 7 161  
Organisasjon 

 
 

Ås Jff 1 1 
Totalt Organisasjon 1  

Totalt Norsk Kennel Klub Oslo/Akershus 10 526  
 
 
  



Punkt c)  Årsberetning for 2013 
 
Årsberetning for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus  2013 
 

Innledning 
I driftsåret 2013 har regionen heller ikke hatt fulltallig styre og dette ser vi har betydning for 
driften. Vi hadde flere planer som ikke har latt seg gjennomføre, men vi har klart å avvikle de 
to kursene vi hadde planlagt, samt Oppdretterskolen kurs 2 for Norsk Kennel Klub. I tillegg 
har vi for fjerde gang vært teknisk arrangør for Dogs4All på Lillestrøm, med god hjelp fra 
klubbene og med et godt teknisk resultat som vi høster anerkjennelse for. Vi ser at Dogs4All 
trekker store veksler på medlemmene i styret, og vi er avhengig av å få et fulltallig styre ved 
neste valg. 
Ved etableringen av regionen representerte vi 9700 medlemmer til sammenligning med i dag 
10526. 
 
 
Styret 
Etter valget på det ordinære årsmøtet 11. september 2013, har styret konstituert seg slik: 
 

- Leder:  Geir Bjørge Larsen 
- Nestleder:  Kirsten Svendsen  
- Sekretær:  Mona Hansen   
- Styremedlem: Dag Christer Lie   
- Styremedlem: Julie Wilberg   

 
I perioden har det vært avholdt 7 styremøter. Styret har ikke vært fulltallig da ett styremedlem 
og to varemedlemmer ikke ble valgt ved forrige årsmøtet. Det manglet kandidater til de ulike 
verv. Valgkomiteen (VK) fikk i oppgave å arbeide videre og vi skulle innkalle til en 
ekstraordinært årsmøte.  Dette har ikke skjedd. Ellers har det vært god deltakelse på 
styremøtene. Kirsten Svendsen fungerer som kasserer. Det har i hovedsak vært benyttet 
NKKs møtelokaler. 
På det ordinære representantskapsmøtet 2013 representerte Geir B. Larsen og Geir Ottesen.  
Styret mottar jevnlig e-post fra enkeltpersoner, til dels også fra medlemsklubbene, til vår e-
postadresse nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no. Mange av disse er henvendelsene er til NKKs 
administrasjon, og vi vil når den nye Web siden blir tatt i bruk forsøke å forklareforskjellen på 
oss som frivillige og administrasjonen til NKK. Styret håndterer alle henvendelser 
fortløpende. Saker som vedrøres oss tas opp som referatsaker på styremøtene. Systemet 
fungerer godt, og det viser seg at det er nyttig å ha et kontaktpunkt der publikum kan 
henvende seg . Alle som henvender seg får svar, enten med direkte svar på henvendelsen eller 
eventuelt at henvendelsen videresendes NKKs administrasjon for oppfølging derfra.  
 
 
Revisor 
Revisor: Bjørg Foss,  
Vararevisor:  Ronny Iversen  

 
 

Valgkomite 
Jon G. Olsen,  Stein Feragen og  Lene B. Bjerknæs  
 
 



Medlemmer 
Etter at Norsk Kennel Klub overtok all innkreving av medlemskontingent sentralt for alle 
medlemsklubbene , gir dette en god oversikt over medlemsmassen.  
 
 
Medlemsmøte 3. mai 
Vi inviterte alle hundeklubber og raseklubber i vårt område til medlemsmøte 3.mai. Det møtte 
i alt 10 klubber. På møtet fremkom mange gode ideer og noen har vi klart å sette ut i livet i 
det året som har gått. På grunn av for få innvalgt i styret har vi ikke klart å få gjennomført 
flere av de planene vi hadde. 
 
 
Regionledermøte 
Norsk Kennel Klub inviterte til regionledermøte på Gardermoen 30/5 -2013. Geir B. Larsen 
og Kirsten Svendsen representerte oss. Vi diskuterte samarbeidet mellom regionene og 
NKK/Hoved-styre og administrasjonen, og nedsatte en komite frem til RS 2013 bestående av 
Freddy Christensen (region Østfold), Tom Ø. Martinsen (region Hedmark/Oppland) og 
Kirsten Svendsen. Vi kom fram til noe som ikke er noen hemmelighet at samarbeidet mellom 
NKK og regionen kunne vært bedre. Vi kom også frem til at regionene ikke har vært flinke 
nok til å følge opp enkelte saker med NKK og på mange måter har gitt opp grunnet 
manglende respons. Vi satte også fokus på at regionene må bedre kontakten seg imellom, 
samt at kontakten må bli betraktelig bedre mellom regionene og de lokale hundeklubber. Vi 
utarbeidet flere forslag til Representantskapsmøtet  hvor vi blant annet fikk gjennomslag om 
at NKK innfører LP og rally-titler, i tråd med regelverk som finnes i øvrige nordiske land. 
Iverksettes fra 01.01.15. I Agility bortfaller kravet til cert oppnådd på NKK utstillinger for 
oppnåelse av championat. 
 

Kurs 
Regionen har holdt et ringsekretærkurs i begynnelsen av året med 27 deltagere. Kristin  
Gustafson var foreleser, og kurset ble holdt i NKKs lokaler over 6 ukedager pluss eksamen. 
Vi avholdt også et kynologikurs helgen 27. - 29 september, med 20 deltakere. Wenche 
Eikeseth og Maija Heinilä var forelesere. Også dette kurset ble holdt i NKKs lokaler.  
Det viser seg at det er stort behov for slike kurs, og regionen tar sikte på å avholde denne type 
kurs i hovedsak en gang pr år. I tillegg avholdt vi også Oppretterskolen trinn 2 med i alt 112 
deltagere, forelesere Hilde Bremnes og Astrid Indrebø. Kurset ble holdt på Hotel Helsfyr. 
 
 
Teknisk arrangør for Dogs4All 
Regionen var også i 2013 teknisk arrangør for Norsk Kennel Klub. Etter hvert har vi fått noen 
faste klubber som medhjelpere, men er også nødt til å leie hjelp ute i andre organisasjoner. 
Noe som har fungert bra. Vi er helt av hengig av de klubbene som er  med, for å klare å 
avvikle arrangementet. Det er viktig at vi ikke må bruke for mye ressurser utenfra, slik at 
hjelperne fra klubbene får tilført mest mulig midler fra det NKK betaler oss. For vårt 
vedkommende er vi avhengig at budsjettet holder slik at regionen sitter igjen med et 
overskudd. Dette er viktig da vi blant annet må oppdatere og vedlikeholde materiell.  
 
 
 
 
 
 



Økonomi 
Vi viser til regnskapet og revisors beretning. Det er viktig at vi klarer å avvikle kursene våre 
med overskudd, da det er det sammen med driftstilskuddet fra NKK som gir oss mulighet til å 
drifte regionen. Vi har fått innbetalinger fra NKK som gjaldt tidligere Dogs4All noe som 
bedret vår økonomi. Dette vil også sette oss i stand til å gå til innkjøp av flere Walkie Talkier 
som på sikt vil gjøre at vi slipper å låne av styremedlemmer og andre.   
  
 
 
 

Oslo, 14. august 2014 
 
 
 

Geir B. Larsen (s) 
styreleder 

 
 
 
 

Kirsten Svendsen (s)       Dag Christer Lie (s) 
    nestleder  styremedlem 

 
 

 
 
 

        Mona Hansen (s)  Julie Wilberg Brandvik (s) 
Styremedlem  styremedlem



 

Punkt d) Revidert regnskap for 2013 med revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 



 

Avskrivninger: 
Utestående          15,47 
Kurs tidligere år       550,00 
30% WT   10 351,00 
Sum    10 916,47 
 
 
 
Walkie Talkie 
Innkjøpt i 2011  9 714,00 
Innkjøp i 2012                    6 714,00 
Beholdning WT 2012 6 362,00 
i 2012   16 076,00 
 
Innkjøp 2013    3 150,00 
   10 477,00 
 8.000,00 
 3 200,00     4 800,00                18 427,00 
       34 503,00 
Avskrivning 30%    10 351,00 
      24.152,00 

!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Punkt e) Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag 
 
 
Punkt f) Behandling av budsjett og handlingsplan 
 
Budsjett Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 2014 
Inntekter 
Driftstilskudd fra NKK  18 000 
Renter             500 
Sum inntekter          18 500 
 
Utgifter 
Møteutgifter    16 500 *inkl lokalleie og reiseutgifter 
Porto/kontorutg.     2 000 
Sum utgifter            18 500 
    
Vi søker Studieforbundet natur og miljø om tilskudd på alle kurs vi fra deres kursplan som vi  
gjennomfører.  Vi har valgt å ikke sette opp inntekter, utgifter vedrørende kurs da vi med den 
bemanningen vi har i styret kanskje ikke klarer å få gjennomført de kursene vi ønsker. Vi 
forsøker å budsjettere alle kurs med overskudd. Vi er avhengig av inntekter, og eventuelle 
overskudd vil eventuelt kunne dekke vårt behov for innkjøp av inventar i forbindelse med 
teknisk avvikling av arrangementer.  
Det er vanskelig å foreslå resultatet av Dogs4All og vi velger derfor å ikke ta med noe. 
 

Handlingsplan for NKK region Oslo og Akershus  for 2015 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtektenes formuleringer om arbeid i regionen. Det er 
naturlig at årsmøtet diskuterer dette, og gir konkrete innspill til styrets oppfølging under de 
enkelte punktene. 
Noen av punktene i handlingsplanen blir forsøkt avholdt allerede i år. De fleste av sakene bør 
vi satse på å avholde årlig.    

Arbeid i regionen 
a) Fortsatt holde kontakt med lokale institusjoner og myndigheter i spørsmål som 

angår NKKs interesser i distriktet.  
b) Avholde medlemsmøter - gjerne i samarbeid med klubbene 
c) Avholde temakvelder åpne for alle.  
d) Samarbeide med klubbene og Oslo kommune om Rusken aksjonen i tilfelle 

kommunen bestemmer seg for arrangement i 2015. 
e) Hundens dag  2015. NKK sentralt har bestemmer datoen for hele landet 
f) Teknisk arrangør for Dog4All - Europautstillingen 2015. 

Opplæring og kurs 
Dette er aktiviteter som vi mener vi bør ivareta, men vi er avhengig av at vi får et fulltallig 
styre for 2015. 

• Planlagt Ringsekretærkurs.  
• Stimulere til kursvirksomhet i medlemsklubbene.  



 

Annet 
• Løpende svare på henvendelser fra publikum og medlemmer, eventuelt oversende 

henvendelsene til NKK for oppfølging i de saker der dette er naturlig  
• Stå som teknisk arrangør for Dogs4All, samt tilby regionens medlemsklubber og andre 

hundeklubber i NKK-systemet å bidra i gjennomføringen 
• Planlagt temakveld med professor Frode Lingaas 
• Avholde Årsmøte 

 



 

 
 
 
 
Punkt g)  Valg 
- Leder:       Geir Bjørge Larsen (ikke på valg)  Fet og Omegn Hundeklubb 
- Nestleder:        Kirsten Svendsen (på valg for 2 år)  Follo Brukshundklubb 
- Styremedlem:  Mona Hansen (ikke på valg)   Fet og Omegn Hundeklubb 
- Styremedlem:  Dag Christer Lie (ikke på valg)  Drøbak Hundeklubb 
- Styremedlem:  Julie Wilberg (tar ikke gjenvalg)  Norsk Welsh Corgi Klubb 
- Styremedlem:  1 ny for 2 år 
- Styremedlem:  1 ny for 1 år 
- Varamedlem:   1 ny for 1 år 
- Varamedlem:   1 ny for 1 år 

 
- Revisor:   Bjørg Foss (på valg for 1 år) 
- Vararevisor:   Ronny Iversen (på valg for 1 år)  Stovner Hundeklubb 

 
Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år 
- Valgkomite:   Jon G. Olsen (ikke på valg)   Stovner Hundeklubb 
- Valgkomite:   Stein Feragen (ikke på valg)   Follo Brukshundklubb 
- Valgkomite:   Lene B. Bjerknæs (på valg for 2 år)  Drøbak Hundeklubb 
- Varamedlem: 1 ny for 1 år 

 
Regionsrepresentanter til NKKs Representantskap velges hvert år.    
 
 
Vi har ikke mottatt noen forslag/innstilling på kandidater fra valgkomiteen så dette blir 
offentliggjort på hjemmesiden vår så fort vi får den tilsendt. 
 
 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
styret 



 NORSK KENNEL KLUB 
 Region Oslo og Akershus 
  

 
 
Medlemsklubber i NKK region Oslo og Akershus 

Oslo, 26. august 2014 
 

Innkalling til ordinært årsmøte for 2013  i NKK region Oslo og Akershus 

Vi ønsker velkommen til ordinært årsmøte onsdag 10. september 2014 i NKKs 
lokaler i Nils Hansens vei 20, Bryn kl. 19:00. 
 

Dagsorden i henhold til NKK’s lover §9-4: 
 

Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne delegatene, antall stemmer hver delegat har, innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokoll fra møtet.  
c) Behandle regionstyrets årsberetning for 2013 
d) Behandling av revidert regnskap for 2013 med revisjonsberetning 
e) Behandling av eventuelt innkomne forslag 
f) Behandling av budsjett og handlingsplan 
g) Valg  

 
Årsmøtet består i henhold til vedtektenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens 
medlemsklubber, hver klubb har 1-3 delegater i årsmøtet avhengig av antall medlemmer pr 
31.12. Melding om antall delegater vedlegges. Stemmerett på årsmøtet har kun delegater fra 
regionens klubber. Den enkelte har 1 - en stemme. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant. 
Ved valg av representanter til NKK’s RS har kun delegater fra regionens klubber stemmerett 
(§ 9.2 og 9.4). 
 
Vi viser for øvrig til nærmere bestemmelser i lovenes §9 . 
 
Av hensyn til avvikling av årsmøtet ber vi klubbene om å sende inn antall og navn på sine 
delegater til vår e-postadresse nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no senest 3.september. 
 
Antall representanter som hver klubb kan delta med se vedlegg. 
 
Vel møtt til årsmøtet i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
 
Geir B. Larsen (s) 
leder 
 



 
Oversikt over delegater 
Vedlagt følger oversikt over antall medlemmer i klubbene som tilhører vårt område, og styret 
har fastsatt følgende delegat-antall for representasjonen på årsmøte for 2012 i NKK region 
Oslo og Akershus: 
 
Lokale hundeklubber: 

• Alle lokale hundeklubber får 1 delegat 
• Lokale hundeklubber med over 100 medlemmer får 2 delegater 
• Lokale hundeklubber med over 200 medlemmer får 3 delegater 

 
Raseklubbers avdelinger og fuglehundklubber 

• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber får 1 delegat 
• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber med over 250 medlemmer får 2 delegater 
• Alle raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber med over 500 medlemmer får 3 delegater 

 
Dette gir en sammensetning på maks delegater for lokale hundeklubber og delegater for 
raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber, under forutsetning av at vi har fått korrekte 
opplysninger fra NKK sentralt. 
 
Årsmøtet består i henhold til vedtektenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens 
medlemsklubber. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant. Vi ber med 
dette klubbene oppnevne sine representanter i henhold til ovenstående retningslinjer, noe som 
etter de opplysningene vi har fått innebærer følgende (dersom de opplysningene vi har fått er 
feil, ber vi om at dere gir oss beskjed om dette): 
 
 
Medlemmer pr. 31/12-2014 
Norsk Kennel Klub Oslo/Akershus 

Antall 
medlemmer 

Antall 
delegater 

Brukshundklubb 
 

 
Asker Hundeklubb 391 3 
Aurskog Og Høland Hundeklubb 154 2 
Drøbak Hundeklubb 206 3 
Eidsvoll Hundeklubb 202 3 
Flateby Hundeklubb 131 2 
Follo Brukshundklubb 354 3 
Hurdal Hundeklubb 16 1 
Lørenskog Hundeklubb 228 3 
Nannestad Og Omegn Hundeklubb 198 2 
Nes Hundeklubb 45 1 
Norsk Rallylydighetsklubb 116 2 
Oslo Og Omegn Dressurklubb 201 3 
Rykkinn Hundeklubb 68 1 
Skedsmo Og Omegn Hundeklubb 36 1 
Stovner Hundeklubb 533 3 
Urskauen Agility Klubb 43 1 

Totalt Brukshundklubb 2 922  
Lokal Fuglehundklubb 

 
 

Romerike Fuglehundklubb 261 2 
Totalt Lokal Fuglehundklubb 261  
Raseklubb 

 
 

Glåmdal Og Romerike Dachshundklubb 136 1 
Norsk Belgisk Fårehund Klubb 174 1 
Norsk Berner Sennenhundklubb 197 1 



Norsk Boxerklubb 230 1 
Norsk Breton Klubb 315 2 
Norsk Harehundklub 161 1 
Norsk Irsksetterklubb 341 2 
Norsk Miniatyrhund Klubb 335 2 
Norsk Newfoundlandshundklubb 62 1 
Norsk Pointerklub 212 2 
Norsk Retrieverklubb 1 140 3 
Norsk Sankt Bernhard Klubb 5 1 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 316 2 
Norsk Schäferhund Klub 417 2 
Norsk Spaniel Klub 624 3 
Norsk Terrier Klub 1 255 3 
Norsk Vorstehhundklubb 375 2 
Oslo Og Omegn Dachshundklubb 258 2 
Oslo-Områdets Elghundklubb 423 2 
Romerike Harehundklubb 185 1 

Totalt Raseklubb 7 161  
Organisasjon 

 
 

Ås Jff 1 1 
Totalt Organisasjon 1  

Totalt Norsk Kennel Klub Oslo/Akershus 10 526  
 
 
  



Punkt c)  Årsberetning for 2013 
 
Årsberetning for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus  2013 
 

Innledning 
I driftsåret 2013 har regionen heller ikke hatt fulltallig styre og dette ser vi har betydning for 
driften. Vi hadde flere planer som ikke har latt seg gjennomføre, men vi har klart å avvikle de 
to kursene vi hadde planlagt, samt Oppdretterskolen kurs 2 for Norsk Kennel Klub. I tillegg 
har vi for fjerde gang vært teknisk arrangør for Dogs4All på Lillestrøm, med god hjelp fra 
klubbene og med et godt teknisk resultat som vi høster anerkjennelse for. Vi ser at Dogs4All 
trekker store veksler på medlemmene i styret, og vi er avhengig av å få et fulltallig styre ved 
neste valg. 
Ved etableringen av regionen representerte vi 9700 medlemmer til sammenligning med i dag 
10526. 
 
 
Styret 
Etter valget på det ordinære årsmøtet 11. september 2013, har styret konstituert seg slik: 
 

- Leder:  Geir Bjørge Larsen 
- Nestleder:  Kirsten Svendsen  
- Sekretær:  Mona Hansen   
- Styremedlem: Dag Christer Lie   
- Styremedlem: Julie Wilberg   

 
I perioden har det vært avholdt 7 styremøter. Styret har ikke vært fulltallig da ett styremedlem 
og to varemedlemmer ikke ble valgt ved forrige årsmøtet. Det manglet kandidater til de ulike 
verv. Valgkomiteen (VK) fikk i oppgave å arbeide videre og vi skulle innkalle til en 
ekstraordinært årsmøte.  Dette har ikke skjedd. Ellers har det vært god deltakelse på 
styremøtene. Kirsten Svendsen fungerer som kasserer. Det har i hovedsak vært benyttet 
NKKs møtelokaler. 
På det ordinære representantskapsmøtet 2013 representerte Geir B. Larsen og Geir Ottesen.  
Styret mottar jevnlig e-post fra enkeltpersoner, til dels også fra medlemsklubbene, til vår e-
postadresse nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no. Mange av disse er henvendelsene er til NKKs 
administrasjon, og vi vil når den nye Web siden blir tatt i bruk forsøke å forklareforskjellen på 
oss som frivillige og administrasjonen til NKK. Styret håndterer alle henvendelser 
fortløpende. Saker som vedrøres oss tas opp som referatsaker på styremøtene. Systemet 
fungerer godt, og det viser seg at det er nyttig å ha et kontaktpunkt der publikum kan 
henvende seg . Alle som henvender seg får svar, enten med direkte svar på henvendelsen eller 
eventuelt at henvendelsen videresendes NKKs administrasjon for oppfølging derfra.  
 
 
Revisor 
Revisor: Bjørg Foss,  
Vararevisor:  Ronny Iversen  

 
 

Valgkomite 
Jon G. Olsen,  Stein Feragen og  Lene B. Bjerknæs  
 
 



Medlemmer 
Etter at Norsk Kennel Klub overtok all innkreving av medlemskontingent sentralt for alle 
medlemsklubbene , gir dette en god oversikt over medlemsmassen.  
 
 
Medlemsmøte 3. mai 
Vi inviterte alle hundeklubber og raseklubber i vårt område til medlemsmøte 3.mai. Det møtte 
i alt 10 klubber. På møtet fremkom mange gode ideer og noen har vi klart å sette ut i livet i 
det året som har gått. På grunn av for få innvalgt i styret har vi ikke klart å få gjennomført 
flere av de planene vi hadde. 
 
 
Regionledermøte 
Norsk Kennel Klub inviterte til regionledermøte på Gardermoen 30/5 -2013. Geir B. Larsen 
og Kirsten Svendsen representerte oss. Vi diskuterte samarbeidet mellom regionene og 
NKK/Hoved-styre og administrasjonen, og nedsatte en komite frem til RS 2013 bestående av 
Freddy Christensen (region Østfold), Tom Ø. Martinsen (region Hedmark/Oppland) og 
Kirsten Svendsen. Vi kom fram til noe som ikke er noen hemmelighet at samarbeidet mellom 
NKK og regionen kunne vært bedre. Vi kom også frem til at regionene ikke har vært flinke 
nok til å følge opp enkelte saker med NKK og på mange måter har gitt opp grunnet 
manglende respons. Vi satte også fokus på at regionene må bedre kontakten seg imellom, 
samt at kontakten må bli betraktelig bedre mellom regionene og de lokale hundeklubber. Vi 
utarbeidet flere forslag til Representantskapsmøtet  hvor vi blant annet fikk gjennomslag om 
at NKK innfører LP og rally-titler, i tråd med regelverk som finnes i øvrige nordiske land. 
Iverksettes fra 01.01.15. I Agility bortfaller kravet til cert oppnådd på NKK utstillinger for 
oppnåelse av championat. 
 

Kurs 
Regionen har holdt et ringsekretærkurs i begynnelsen av året med 27 deltagere. Kristin  
Gustafson var foreleser, og kurset ble holdt i NKKs lokaler over 6 ukedager pluss eksamen. 
Vi avholdt også et kynologikurs helgen 27. - 29 september, med 20 deltakere. Wenche 
Eikeseth og Maija Heinilä var forelesere. Også dette kurset ble holdt i NKKs lokaler.  
Det viser seg at det er stort behov for slike kurs, og regionen tar sikte på å avholde denne type 
kurs i hovedsak en gang pr år. I tillegg avholdt vi også Oppretterskolen trinn 2 med i alt 112 
deltagere, forelesere Hilde Bremnes og Astrid Indrebø. Kurset ble holdt på Hotel Helsfyr. 
 
 
Teknisk arrangør for Dogs4All 
Regionen var også i 2013 teknisk arrangør for Norsk Kennel Klub. Etter hvert har vi fått noen 
faste klubber som medhjelpere, men er også nødt til å leie hjelp ute i andre organisasjoner. 
Noe som har fungert bra. Vi er helt av hengig av de klubbene som er  med, for å klare å 
avvikle arrangementet. Det er viktig at vi ikke må bruke for mye ressurser utenfra, slik at 
hjelperne fra klubbene får tilført mest mulig midler fra det NKK betaler oss. For vårt 
vedkommende er vi avhengig at budsjettet holder slik at regionen sitter igjen med et 
overskudd. Dette er viktig da vi blant annet må oppdatere og vedlikeholde materiell.  
 
 
 
 
 
 



Økonomi 
Vi viser til regnskapet og revisors beretning. Det er viktig at vi klarer å avvikle kursene våre 
med overskudd, da det er det sammen med driftstilskuddet fra NKK som gir oss mulighet til å 
drifte regionen. Vi har fått innbetalinger fra NKK som gjaldt tidligere Dogs4All noe som 
bedret vår økonomi. Dette vil også sette oss i stand til å gå til innkjøp av flere Walkie Talkier 
som på sikt vil gjøre at vi slipper å låne av styremedlemmer og andre.   
  
 
 
 

Oslo, 14. august 2014 
 
 
 

Geir B. Larsen (s) 
styreleder 

 
 
 
 

Kirsten Svendsen (s)       Dag Christer Lie (s) 
    nestleder  styremedlem 

 
 

 
 
 

        Mona Hansen (s)  Julie Wilberg Brandvik (s) 
Styremedlem  styremedlem



 

Punkt d) Revidert regnskap for 2013 med revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 



 

Avskrivninger: 
Utestående          15,47 
Kurs tidligere år       550,00 
30% WT   10 351,00 
Sum    10 916,47 
 
 
 
Walkie Talkie 
Innkjøpt i 2011  9 714,00 
Innkjøp i 2012                    6 714,00 
Beholdning WT 2012 6 362,00 
i 2012   16 076,00 
 
Innkjøp 2013    3 150,00 
   10 477,00 
 8.000,00 
 3 200,00     4 800,00                18 427,00 
       34 503,00 
Avskrivning 30%    10 351,00 
      24.152,00 

!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Punkt e) Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag 
 
 
Punkt f) Behandling av budsjett og handlingsplan 
 
Budsjett Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 2014 
Inntekter 
Driftstilskudd fra NKK  18 000 
Renter             500 
Sum inntekter          18 500 
 
Utgifter 
Møteutgifter    16 500 *inkl lokalleie og reiseutgifter 
Porto/kontorutg.     2 000 
Sum utgifter            18 500 
    
Vi søker Studieforbundet natur og miljø om tilskudd på alle kurs vi fra deres kursplan som vi  
gjennomfører.  Vi har valgt å ikke sette opp inntekter, utgifter vedrørende kurs da vi med den 
bemanningen vi har i styret kanskje ikke klarer å få gjennomført de kursene vi ønsker. Vi 
forsøker å budsjettere alle kurs med overskudd. Vi er avhengig av inntekter, og eventuelle 
overskudd vil eventuelt kunne dekke vårt behov for innkjøp av inventar i forbindelse med 
teknisk avvikling av arrangementer.  
Det er vanskelig å foreslå resultatet av Dogs4All og vi velger derfor å ikke ta med noe. 
 

Handlingsplan for NKK region Oslo og Akershus  for 2015 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtektenes formuleringer om arbeid i regionen. Det er 
naturlig at årsmøtet diskuterer dette, og gir konkrete innspill til styrets oppfølging under de 
enkelte punktene. 
Noen av punktene i handlingsplanen blir forsøkt avholdt allerede i år. De fleste av sakene bør 
vi satse på å avholde årlig.    

Arbeid i regionen 
a) Fortsatt holde kontakt med lokale institusjoner og myndigheter i spørsmål som 

angår NKKs interesser i distriktet.  
b) Avholde medlemsmøter - gjerne i samarbeid med klubbene 
c) Avholde temakvelder åpne for alle.  
d) Samarbeide med klubbene og Oslo kommune om Rusken aksjonen i tilfelle 

kommunen bestemmer seg for arrangement i 2015. 
e) Hundens dag  2015. NKK sentralt har bestemmer datoen for hele landet 
f) Teknisk arrangør for Dog4All - Europautstillingen 2015. 

Opplæring og kurs 
Dette er aktiviteter som vi mener vi bør ivareta, men vi er avhengig av at vi får et fulltallig 
styre for 2015. 

• Planlagt Ringsekretærkurs.  
• Stimulere til kursvirksomhet i medlemsklubbene.  



 

Annet 
• Løpende svare på henvendelser fra publikum og medlemmer, eventuelt oversende 

henvendelsene til NKK for oppfølging i de saker der dette er naturlig  
• Stå som teknisk arrangør for Dogs4All, samt tilby regionens medlemsklubber og andre 

hundeklubber i NKK-systemet å bidra i gjennomføringen 
• Planlagt temakveld med professor Frode Lingaas 
• Avholde Årsmøte 

 



 

 
 
 
 
Punkt g)  Valg 
- Leder:       Geir Bjørge Larsen (ikke på valg)  Fet og Omegn Hundeklubb 
- Nestleder:        Kirsten Svendsen (på valg for 2 år)  Follo Brukshundklubb 
- Styremedlem:  Mona Hansen (ikke på valg)   Fet og Omegn Hundeklubb 
- Styremedlem:  Dag Christer Lie (ikke på valg)  Drøbak Hundeklubb 
- Styremedlem:  Julie Wilberg (tar ikke gjenvalg)  Norsk Welsh Corgi Klubb 
- Styremedlem:  1 ny for 2 år 
- Styremedlem:  1 ny for 1 år 
- Varamedlem:   1 ny for 1 år 
- Varamedlem:   1 ny for 1 år 

 
- Revisor:   Bjørg Foss (på valg for 1 år) 
- Vararevisor:   Ronny Iversen (på valg for 1 år)  Stovner Hundeklubb 

 
Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år 
- Valgkomite:   Jon G. Olsen (ikke på valg)   Stovner Hundeklubb 
- Valgkomite:   Stein Feragen (ikke på valg)   Follo Brukshundklubb 
- Valgkomite:   Lene B. Bjerknæs (på valg for 2 år)  Drøbak Hundeklubb 
- Varamedlem: 1 ny for 1 år 

 
Regionsrepresentanter til NKKs Representantskap velges hvert år.    
 
 
Vi har ikke mottatt noen forslag/innstilling på kandidater fra valgkomiteen så dette blir 
offentliggjort på hjemmesiden vår så fort vi får den tilsendt. 
 
 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
styret 


