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Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region 
Oslo/Akershus 

Innledning 
Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover.  

Regionen besto ved etableringen av i alt 13 lokale hundeklubber, 20 raseklubber med egne 

avdelinger i Oslo/Akershus samt 1 fuglehundklubb. Med dette utgjorde regionen ved 

etableringen i alt 34 klubb-enheter med totalt over 9700 medlemskap. 

I dag utgjør regionen  2 661 aktivitetsklubber og 7112 raseklubber. 

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 10. september 2014. Etter valget konstituerte styret seg slik: 

 

- Leder:  Geir Bjørge Larsen (ved direkte valg) 

- Nestleder:  Kirsten Svendsen (ved direkte valg) 

- Sekretær:  Mona Hansen  frem til 10/9 

- Styremedlem: Dag Christer Lie  

- Styremedlem: Julie Wilberg til 10/9 

- Styremedlem: Caroline Hals fra 10/9 sekretær  

 -Styremedlem: Pia Camilla Strandrud fra 10/9 

 -Styremedlem: Geir Ottesen fra 10/9 

 

Ett av styremedlemmene tok ikke gjenvalg. Det ble valgt inn 3 nye styremedlemmer slik at 

styret ble styrket med 2 styremedlemmer. Over flere år har styret kun hatt 5 styremedlemmer.  

De siste periode har styret manglet varamedlemmer.  

 

På det ordinære årsmøtet ble det fremsatt krav om å avholde ekstraordinært årsmøte for å 

velge inn de vakante vervene, innkalling ble sendt ut 16. september.  På grunn av Dogs4All, 

ble det ekstraordinære årsmøtet berammet til 19. november - en uke senere enn loven krever. 

Da lederen trakk seg, varslet styret pånytt klubbene om dette den 16.oktober. Det ble også 

varslet at ny leder ville bli valgt på det ekstraordinære årsmøtet.  

 

Leder Geir Bjørge Larsen trakk seg 2. oktober og nestleder Kirsten Svendsen har fungert som 

leder for resten av perioden. Hun har som tidligere i tillegg fungert som kasserer. 

Ekstraordinært årsmøte 
Det ble vurdert om valget burde utsettes til det ordinære årsmøtet. Styret ba derfor 

medlemsklubbene om tilbakemelding på om klubbene fortsatt ønsket et ekstraordinært 

årsmøte. Det ble samtidig opplyst at Representantskapet til NKK i november vedtok en 

lovendring slik at tiden for å avholde årsmøte for regionene var endret fra utgangen av 

september til innen 1. mai og at styret tok sikte på å avholde årsmøtet tidlig på året. Styret 

fikk ingen tilbakemelding om at noen krevde ekstraordinært årsmøte. 

 

På grunn av den korte fristen, klarte valgkomiteen dessverre ikke å finne kandidater . Styret 

besluttet derfor å avlyse det ekstraordinære årsmøtet. 
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Styrets arbeid 
I perioden har det vært avholdt 5 styremøter, årsmøte og 1 erfaringsmøte i forbindelse med 

DOGS4ALL. Det har i hovedsak vært benyttet NKKs møtelokaler. 

 

Styret mottar jevnlig henvendelser fra enkeltpersoner, og besvarer alle henvendelser 

fortløpende. Vårt mål er at alle skal få et raskt svar. En del av henvendelsene inneholder 

spørsmål som må videresendes til NKKs administrasjon for oppfølging derfra. Viktige 

henvendelser og spørsmål er også tatt opp som referatsaker på styremøtene. 

 

På representantskapsmøtet  8. og 9. november 2014 representerte Kirsten Svendsen med 

fullmakt fra Mona Hansen og Geir Ottesen.  

 
Komiteer, utvalg 
Styret har opprettet en komitè for Dogs4All. Dag Christer Lie er leder for komiteen og den vil 

etter hvert bli utvidet med flere medlemmer. Komiteen skal ha ansvaret for det tekniske, 

utarbeide forslag til budsjett m.v.  

 

Styret er i gang med å kartlegge hvilke kommuner i vår region som har kommunale vedtekter 

om hund/hundehold. Bakgrunnen er at styret ønsker dialog om rammene for hund/hundehold i 

vår region. Pia Camilla Strandrud og Geir Ottesen er i et utvalg som skal arbeide med dette. 

 

Mona Hansen er web ansvarlig og skal blant annet holde hjemmesiden oppdatert. 

 

Caroline Hals er sekretær og oppnevnt som kurs- og møteansvarlig. 

 

Revisor 
- Revisor:  Bjørg Foss (på valg for 1 år)  

- Vararevisor:  Ronny Iversen (på valg for 1 år)  

 

Valgkomitè:   Jon G. Olsen 

    Stein Feragen 

 
Medlemmer 
Pr 31.12.2014 var det 9 773 medlemmer i regionens klubber og avdelinger, herav 2 661 

medlemmer i lokale hundeklubber. Når det gjelder raseklubbers avdelinger, er antallet pr 

31.12.2014  7 112. Oversikt over medlemsklubbene fremkommer i innkallingen. 

 
Temakveld 
Styret inviterte til en temakveld for medlemsklubbene og deres medlemmer. Temaet var 

«Mentalitet og adferd - arv eller miljø» med Frode Lingaas. Temakvelden var gratis og ble 

holdt i Fellesauditoriet på Norges Veterinærhøgskole . I pausen solgte idrettslaget til NVH 

kaffe og kaker. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at arrangementet var meget bra og 

at det burde gjentas. 

 
Hundens dag  
Ble  arrangert 24. mai. Det var bare noen få klubber som deltok aktivt med stands og 

aktiviteter i Oslo, men styret regner med og håper på at oppslutningen vil bli bedre år for år.  
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Regionsamlinger 
Norsk Kennel Klub inviterte til regionledermøte 18. og 19. oktober. Geir Ottesen og Kirsten 

Svendsen representerte vår region.  Møtet var et samarbeidsmøte mellom regioner og NKK 

sentralt, for å diskutere planer, erfaringer og oppgaver. Som tidligere, kan det også i år 

registreres manglende dialog. På samarbeidsmøtet ble man enige om å bli bedre på dialog og 

kommunikasjon mellom regionene og NKK i kommende perioder. 

Slike møter er viktige, også fordi i alt tre personer fra administrasjonen derav administrativ 

direktør , deltok. Frustrasjon ble luftet, men møtet var i en meget hyggelig tone. Det borger 

godt for et fremtidig, positivt samarbeid.  

 

Regionene hadde også et felles møte dagen før Representantskapsmøtet i november. Fra styret 

møtte Geir Ottesen og Kirsten Svendsen 

Kurs 
Regionen har holdt et ringsekretærkurs i februar/mars. Kurset ble holdt i NKKs lokaler og 

gikk over 6 kvelder pluss eksamen. Kurset hadde 19 deltagere og Kristin Gustafson var 

kursleder. Det viser seg at det er stort behov for ringsekretærkurs, og regionen tar sikte på å 

avholde årlige kurs. 

 

Teknisk arrangør for Dogs4All 
Regionen var også i 2014 teknisk arrangør for Norsk Kennel Klub i forbindelse med 

Dogs4All. Årets arrangement var utvidet med 1 dag, med Norsk Vinnerutstilling fredag 

etterfulgt av Nordisk vinnerutstilling lørdag og søndag. Det bød på store utfordringer med et 

arrangement som gikk på fredag, og det var spesielt vanskelig å skaffe hjelpere til fredag. 

Men, med intensivt arbeid fikk komiteen også dette til. Det er viktig at klubbene er villige til å 

bidra med hjelpere. Klubbene i regionen kan med det få mulighet til å få tilført midler. Det er 

viktig at arrangementet ikke må bruke for mye ressurser utenfra, men at midler i stedet blir 

tilbakeført til hundesporten.  I år ble det et lite overskudd. Budsjettet var høyt, men styret var 

av den oppfatning at vi skulle forsøke å tilføre mest mulig til klubbene. Ettersom mange av 

hjelperne måtte hentes utenfra, lot dette seg dessverre ikke gjøre 

 

Økonomi 
Vi viser til regnskapet og revisors beretning. For å ha noe handlefrihet slik at vi kan avholde 

temakvelder, medlemsmøter og lignende er vi avhengig av å få et visst overskudd på våre 

aktiviteter.  

 

Oslo, 27. februar 2015 

 

Kirsten Svendsen (s) 

Fungerende leder/kasserer 
 

     Kirsten Svendsen fram til 10/9 (s)  Dag Christer Lie (s) 

    Nestleder/kasserer  styremedlem 

 

Mona Hansen (s)             Caroline Hals (s)  

styremedlem/sekretær       styremedlem/sekretær  
 

Pia Camilla Strandrud (s)      Geir Ottesen  (s)  

styremedlem        styremedlem 
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Regnskap 2014  
for Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 

 
Resultatregnskap pr. 31. desember 2014 

UTGIFTER 2014 2013 INNTEKTER 2014 2013 

Møteutgifter 14 117,40 15 035,30 Driftstilskudd fra NKK 18 000,00 18 000,00 

Medlemsmøte 5 000,00  Refusjon moms fra NKK 34 648,00 24 535,00 

Porto/kontorutgifter 1 050,00 786,00 Studieforb. NM 2014 2 000,00  

Gaver  500,00    

Dog4All Lillestrøm 568 067,50 331 303,70 Dog4All Lillestrøm 578 067,50 338 677,90 

   Dog4All NKK               2012  25 000,00 

Ringsekretærkurs 8 517,00 8 130,00 Ringsekretærkurs 19 490,00 23 000,00 

Kynologikurs  16 643,50 Kynologikurs  25 850,00 

Oppdretterskolen  126 024,50 Oppdretterskolen  146 700,00 

Avskrivning  11 751,00 10 916,47 Renteinntekter 1 254,87 651,16 

Overskudd 44 957,47 93 074,59 Underskudd   

 653 460,37 602 414,06  653 460,37 602 414,06 

 
 

Balanse pr. 31. desember 2014 

EIENDELER 2014 2013 GJELD 2014 2013 

DnB 186 761,06 70 159,81 Kortsiktig gjeld 122 027,90  19 227,00 

Utestående fordringer 175 152,50 147 226,88 Kapitalkonto   
224 967,19 

44 957,47 

 
 

269 924,66 

 
 

224 967,19 

Høytaleranlegg 2 000,00 2 000,00    

Walkie Talkie 27 418,50 24 152,00    

Kasse 620,50 655,50    

 391 952,56 244 194,19  391 952,56 244 194,19 

 
 
 

Hølen, 31. desember 2014  
30. mars 2015 

Kirsten Svendsen (s)                       Bjørg Foss (s)   
fungerende leder/kasserer                   revisor                   
         
       
Caroline Hals (s)                 Dag Crister Lie (s) 
sekretær          styremedlem
                   
 
Mona Hansen (s)                   Pia Camilla Strandrud (s) 
styremedlem                        styremedlem
         
Geir Ottesen (s) 
styremedlem 
 
Revisors beretning blir kunngjort på årsmøtet. 
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Innkomne forslag 
 
Det er ikke innkommet noen forslag til behandling. 
 
 

Budsjett 2015 
 
Inntekter 
Driftstilskudd fra NKK  18 000,- 
Moms refusjon   20 000,- 
Rentegodtgjørelse        500,- 
EDS 2015 teknisk arrangør 15 000,- *Netto inntekt/andel NKK region 
Kurs     12 500,- 
Sum inntekter             66 000,- 

 
Utgifter 
Møteutgifter    24 000,- *inkl lokalleie og reiseutgifter 
Porto/kontorutg.     2 000,- 
Kurs     15 000,- 
Medlems møter/temakvelder 10 000,- 
Investeringer /Diverse  15 000,- 
Sum utgifter                       66 000,- 
 
* Beløpet for EDS 2015 som vi har satt opp i budsjettet er etter vår mening for lavt, 
da dette arrangementet er meget ressurs krevende. Vi er ikke ferdigforhandlet med 
NKK  om budsjettet for EDS.  
 

Handlingsplan for NKK region Oslo og Akershus 2015 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtektenes om arbeid i regionen. Det er naturlig 
at årsmøtet diskuterer dette, og gir konkrete innspill til styrets oppfølging under de 
enkelte punktene.  

Arbeid i regionen 

 Avholde årsmøte 

 Fortsatt holde kontakt med lokale institusjoner og myndigheter i spørsmål som 
angår NKKs interesser i distriktet.  

 Avholde medlemsmøter/temakvelder - gjerne i samarbeid med klubbene 

 Hundens dag 30. mai 2015 

 Samarbeide med klubbene om deltagelse på FRIFO-dagen i september dersom 
vi får innbydelse til å delta. 

Opplæring og kurs 
Planlagte kurs 

 Ringsekretærkurs 

 Oppfriskningskurs for de instruktørene som ikke har vært aktive som 
instruktører på flere år, slik at de slipper å miste godkjenning om man ikke har 
sendt inn oppdatert instruktørbok til NKK. Om klubbene er interessert kan  
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regionen gå i gang med å arrangere dette, men vi trenger tilbakemelding fra 
klubbene om de har instruktører som trenger dette og hvordan vi skal tilrette 
det. Det er viktig å få med så mange som mulig. 

 Stimulere til kursvirksomhet i medlemsklubbene.  

Annet 

 Stå som teknisk arrangør for EDS 2015, samt invitere regionens 
medlemsklubber og andre hundeklubber i NKK-systemet å bidra med 
gjennomføringen 

 Løpende svare på henvendelser fra publikum og medlemmer, eventuelt 
oversende henvendelsene til NKK for oppfølging i de saker der dette er 
naturlig 

 Representanter fra styret deltar på NKKs dialogmøter 

 Regionens representanter delta på NKKs Representantskapsmøte 
 

 

Valg 
 
Oppstilling over styret m.v.: 

 Leder:  ny for 2 år (2013-2015)   

 Nestleder:       Kirsten Svendsen (2014-2016)  Follo Brukshundklubb 

 Styremedlem:  Mona Hansen (2013-2015)  Fet og Omegn Hundeklubb 

 Styremedlem:  Dag Christer Lie (2013-2015)  Drøbak Hundeklubb 

 Styremedlem:  Pia Camilla Strandrud (2014-2016)  Norsk Bretonklubb 

 Styremedlem: Geir Ottesen (2014-2016)  Stovner Hundeklubb 

 Styremedlem: ny for 2 år (2014-2015)  

 Varamedlem:   ny for 1 år 

 Varamedlem:   ny for 1 år 
 

 Revisor:   Bjørg Foss (1 år) 

 Vararevisor:  Ronny Iversen (1 år)        Stovner Hundeklubb 
 
Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.  
 

 Valgkomite: Jon G. Olsen (2013-2015)        Stovner Hundeklubb 

 Valgkomite: Stein Feragen (2013.2015)   Follo Brukshundklubb 

 Valgkomite: ny for 2 år (foreslår 1 år, slik at ikke alle er på valg samtidig) 

 Varamedlem: ny for 1 år 
 
Når innkallingen sendes ut har vi ikke mottatt valgkomiteens innstilling. 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
 
Kirsten Svendsen 
fungerende leder 
 
Kopi: NKK og VK 


