
ÅRSBERETNING 

NKK NORDVESTLANDET 2011 

 

Styret i NKK region Nordvestlandet har fram til årsmøte 18 september 2011 bestått av 

Leder Stig Brathaug 

Nestleder Irene Sønnervik 

Kasserer Barbro M Gjerde 

Styremedlem Gro Janne Lærum 

Styremedlem Mette Marie Waaler 

Styremedlem Inger Handegård 

Styremedlem Sølvi Ellefsen 

Og etter 18 september bestått av 

Leder Stig Brathaug 

Nestleder Irene Sønnervik 

Kasserer Barbro M Gjerde 

Styremedlem Gro Janne Lærum 

Styremedlem Knut Aas 

Styremedlem Inger Handegård 

Styremedlem Sølvi Ellefsen 

Varamedlem Trond Haukebø 

Varamedlem Laila Røneid 

Styret i region Nordvestlandet har avholdt 6 styremøter. 50 saker har vært på dagsorden. 

Saker som er behandlet/vært oppe er arrangering av kurs og seminarer som det ikke er 

naturlig at en enkelt klubb i regionen tar seg av. Vi har også deltatt i høringer og uttalt oss i 

saker som gjelder NKK og regionens plass i dette.  

Regionen har deltatt i et regionledermøte, og ordinært RS for NKK avholdt i 2011. Det ble 

også deltatt i et dialogmøte med NKK Hovedstyre i forbindelse med ordinært RS. 

Det har blitt avholdt et Kynologikurs på Skei, med stor deltagelse. Det ble også avviklet et 

ringsekretærkurs, i Ålesund. 

Det har blitt sendt ut informasjon til alle hundeklubbene i regionen om hva vi gjør, og vi ber 

også om tilbakemeldinger på hva de ønsker at vi skal gjøre for dem. 



Vi konsentrerer oss om 3 områder: avholde kurs og seminar som ikke er naturlig for 

enkeltklubber å avholde, samt håndtere innspill fra de lokale klubbene og i tillegg til dette 

skal regionen også stå for arrangementer som spenner over flere klubber. Selvsagt 

representerer styret også regionen og dets klubber på NKK-RS. Regionen arbeider også for å 

få en NKK-utstilling til regionen. Det ser ut som om dette blir en realitet i 2013. 

Satsingsområder videre framover er å gjennomføre kurs det ikke er naturlig lokalklubber 

gjennomfører, identifisere behov klubbene i region NKK Nordvestlandet har for kurs eller 

hjelp med saker som spenner mer enn en klubb, samt stå for arrangementer som spenner 

over flere klubber. 

Det arbeides også med å få til fellesmøter mellom styret i regionen og klubbene i regionen. 

Det arbeids for å få til dette på ulike steder i regionen, for å gjøre det enklere for klubbene å 

delta. 

Stig Brathaug  Barbro Myrseth Gjerde Irene Sønnervik 

Gro Janne Lærum  Knut Aas  Inger Handegård 

Sølvi Ellefsen 


