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ÅRSMØTE 

 
NORSK KENNEL KLUB AVD. ROGALAND 

 

Det innkalles herved til årsmøte for NKK avd. Rogaland 12.03.19, kl. 19.00 på Lura Turistheim. 

 

Dagsorden: 

 

 1. Godkjenning av innkalling 

 

 2. Godkjenning av dagsorden 

 

 3. Valg av referent og tellekomité, samt to til å signere protokoll 

 

 4. Registrering av representanter og opptelling av stemmeberettigede til valg på 

saker og styre, samt stemmeberettigede til RS valget. 

 

 5. Godkjenning av avdelingens årsberetning 

 

 6. Godkjenning av avdelingens regnskap. 

 

 7. Valg av: Leder (på valg for 2 år) 

   Nestleder (ikke på valg) 

Styremedlemmer (5 stk, 3 på valg for 2 år,) 

Vara medlemmer (2 stk for 1 år) 

   Representant til rep. møte (2 stk. 1 på valg for 2 år) 

   Vararepresentanter til rep. møte (1 stk. for 1 år) 

 

 8. Valg av : Revisorer (1stk på valg) 

   Vararevisor (1stk på valg) 

 

9. Valg av valgkomitémedlemmer (3stk + vara. 2 på valg + vara) 

 

10. Innkommende saker 

 

 

Enkel bevertning. 

 

I følge NKK's lover har delegater fra de lokale klubbene og lokale raseklubbavdelinger 

stemmerett på personer og saker som angår regionen. Personer fra begge kategorier kan velges 

inn i Regionens styre, men det presiseres at majoriteten bør komme fra de lokale klubbene. Det 

er kun representanter fra de lokale klubbene som kan velges som representanter til RS og kun 

delegater fra disse har stemmerett på dette valget. Kontingenten skal være betalt. 

 

 

STYRET. 
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ÅRSBERETNING FOR 2018 
 

 

STYRET 

 

Regionen hadde årsmøte 22.02.2018. Konstituerende styremøte for sittende styre, ble avholdt 

23.04.2018, med fortsettelse av eksisterende og nye oppgaver.  

 

 

STYRET HAR I 2018 BESTÅTT AV: 

Leder/Sekretær: Bjørg W. Andreassen Valgt til 2019 

Nestleder: Gro Gitlesen Valgt til 2020 

Styremedlem: Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2020 

Styremedlem: Tarja Aabø Valgt til 2019 

Styremedlem: Tor Inge Søiland Valgt til 2019 

Styremedlem/Kasserer: Kjetil Moi Valgt til 2020 

Styremedlem: Aina Tangen Valgt til 2019 

Varamedlem: Berit Sjøholt Valgt til 2019 

Varamedlem:  Børge Espeland Valgt til 2019 

 

 

Repr. ved rep. møte: Bjørg W. Andreassen Valgt til 2020 

 Gro Gitlesen Valgt til 2019 

Vararepresentanter  

til rep.møtet: Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2019 

   

 

Revisor: Morten R. Larsen  Valgt til 2019 

Vararevisor: Kurt Espeland Valgt til 2019 

 

Valgkomité: Tarja Aabø Valgt til 2020 

Medlem: Morten R. Larsen Valgt til 2019 

Medlem: Torunn Larsen  Valgt til 2019 

Varamedlem: Bengt Holen  Valgt til 2019    

 

 

 

NKK Region Rogaland hadde stort sett et «vanlig» aktivitets år også i 2018. Vi arrangerte den 

internasjonale utstillingen, møter og kurs, samt valpeshow, som i 2018 også inkluderte veteraner. 

Støtte til lokale klubber og raseklubb avdelinger ble også gjennomført i 2018 til flere klubber 

som hadde behov for å investere i utstyr. Det var som vanlig en del arbeid med forberedelser og 

etterarbeid til den internasjonale utstillingen på Orre, samt under selve gjennomføringen. Styrets 

sammensetning har fungert godt og vi har hatt personer til å ta seg av de fleste oppgavene. De 

fleste har stilt opp på det som har vært av møter og utstillings arrangement, så oppgavene har 

blitt godt fordelt. Det har vært avholdt 6 fysiske styremøter, samt et par arbeidsmøter. De fleste 

saker blir behandlet pr. e-mail. Telefoner fra medlemmer og potensielle medlemmer blir besvart 

fortløpende.   
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ÅRSMØTET  

 

Årsmøtet ble avholdt på Lura Turistheim den 22.02.2018.  

18 personer var møtt fram, fordelt som følger: 

 - Delegater fra de lokale klubbene 7 personer 

 - Representanter fra raseklubbers avdelinger  11 personer 

Dette inkluderer styret i NKK Region Rogaland.  

 

 

SAMARBEIDSMØTER 

 

Det er avholdt 1 møte med de lokale klubbene i perioden. Dette var ang. høring for 

omorganisering av NKKs Regioner. 

 

 

ANDRE MØTER OG REPRESENTASJON 
 

Regionsledermøte/Dialogmøter 

Det ble avholdt 2 Regionsledermøte i 2018, begge ble initiert av regionene selv. Børge og Bjørg 

deltok på det første, som omhandlet høring vedr. omorganisering av Regionene. Bjørg deltok på 

det ene som omhandlet saker til RS.   

 

NKK’s Representantskap 2018 

RS ble avholdt 3. og 4. november 2018. NKK Reg. Rogaland var representert ved Bjørg W. 

Andreassen og Hjørdis Vierdal Møksvold. Regionene hadde samlet sendt inn flere saker og var 

også engasjert i flere av de andre sakene. Den ene omhandlet økonomisk rapportering på RS for 

de internasjonale utstillingene, den andre omhandlet antall «Stor Cert» på NKK utstillinger.  

 

Medlemsmøter 

Det ble avholdt 1 medlemsmøter i 2018, der Mattilsynet informerte om import og reise med 

hund inn til Norge. Det var ca. 20 engasjerte personer til stede på møtet.   

 

 

KURSVIRKSOMHET 

 

Kynologikurs. 

NKK Region Rogaland arrangerte Kynologikurs på Sandnes, helgen 29. og 30. september. 30 

personer var påmeld kurset, mens det var 26 som fullførte. Forelesere på kurset var Børge 

Espeland og Ingrid Prytz Ohm. 

 

Junior Handler kurs 

Etter flere henvendelser fra hundefolk i fylket, ble det forsøkt å arrangere et Junior Handler kurs i 

2018. Det ble noe vanskelig å få tidspunkter til å passe for kursholdere, men da Andrea Larsen sa 

seg villig til å være instruktør, ble dato satt til 25. og 26. august. En uke før kurset var det ingen 

påmeldte og kurset ble dermed avlyst.  
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ANDRE AKTIVITETER 

 

17.mai.  Det var bestilt plass i Folketoget og dette året var det mange som stilte opp. Som i 2017, 

ble det trukket lodd blant deltagerne om en premie på kr. 1500,- 

Denne gikk til Anne Husebø. Dette er en ordning vi bør fortsette med, da det ser ut til å trekke 

flere hundeiere til å delta og vise frem sine hunder.   

 

NKK avholdt sin internasjonale utstilling i Orrehallen den 15. og 16. september.  NKK avd. 

Rogaland var som vanlig totalansvarlig for utstillingen, men i motsetning til tidligere år, fikk vi 

også ansvar for pakking, transport, retur, innkjøp og bestilling av absolutt alt utstyr til 

utstillingen. Vi bestilte selv rosetter og trykking av kataloger. For pakking, transport og retur av 

NKK utstyret, engasjerte/leide vi inn Lars Blomberg, som utførte denne oppgaven med glans. Vi 

er Lars evig takknemlig for den jobben han gjorde for oss der. NKK sentralt var ansvarlig for 

invitasjon av dommerne. Alle forberedelser, påmeldinger, PM, dommergaver, overnatting, 

transport, mannskap og alt annet som følger med en utstilling var også vårt ansvar. Det samme 

gjaldt alle registreringer, sortering og utsendelse av papirer etter utstillingen. Med andre ord 

tilfalt absolutt alt oss denne gangen. 

 

Så lenge vi avholder utstillingen på Orre, har vi Orre Idrettslag med på laget. Det har vi nå hatt i 

så mange år at det er mer eller mindre unødvendig med noen form for instrukser. De letter uten 

tvil arbeidet for oss i regions-styret. Det ble også denne gang en utstilling vi kan være stolte av 

og vi fikk mange positive henvendelser fra publikum og utstillere.  Vi arrangerer utstillingen i 

sentral NKK ånd, men forsøker så godt vi kan å legge vårt lokale preg på arrangementet også.  

Vi var derved meget stolte over at vi klarte å ro i havn atter en utstilling med 151 påmeldte 

valper, 1997 voksne, 24 innen LP, 180 innen AG og 17 Junior Handlere. Totalt ble dette 2369 

påmeldte hunder. Dette var en økning på 83 påmelding fra 2017. Regionen står nå totalansvarlig 

for den internasjonale utstillingen også i 2019, etter den tid vet vi ikke hva som skjer. 

 

NKK avd. Rogaland avholdt valpe-/veteranshow den 21.10.18. Arrangementet ble som vanlig 

avholdt i Orrehallen, men dette året inviterte vi også veteraner til å delta. Totalt var det 111 

påmeldte valper, en nedgang på 17 valper fra 2017. I tillegg var det 17 påmeldte veteraner, så 

totalantallet ble det samme som i 2017.  Det var meget populært at også veteraner fikk delta, så 

det er nok noe vi kommer til å fortsette med. Totalt sett er vi fremdeles et godt stykke under det 

antallet vi hadde for 5 – 10 år siden. Dommere var Vidar Grundetjern og Børge Espeland. 

Vi var selv teknisk arrangør, men leide inn Norsk Akitaklubb avd. Rogaland til å ta seg av 

inngang, parkering og nedrigging. De gjorde utførte jobben flott, men vi ser at vi godt kan be den 

klubben vi leier inn om å ta seg av opprigging også. Arrangører, publikum og utstillerne hadde 

en fin utstillingsdag. Kiosksalget var overlatt til Orrehallen. Publikum støttet godt opp om 

arrangementet og ga positive tilbakemeldinger.  

 

 

GAVEPREMIER 

 

6 klubber har i år mottatt premie fra NKK Region Rogaland til «Beste Rogalandseide Hund» ved 

sine arrangement. Dette er 2 flere enn året før, men fremdeles ønsker vi at flere benytter denne 

sjansen. Dessverre var det også dette året et par som bestilte den, men som aldri kom og hentet 

premien. Dette er en gratis premie fra NKK Rogaland som klubbene kan dele ut, som også blir 

en påskjønnelse til utstillere fra regionen. 
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Vi ønsket å utvide ordningen fra 2019, der klubbene kan søke om en premie til hver av de 

grenene klubben driver med, med presisjon om at det må være et arrangement som er offisielt, 

altså registret i terminlisten. Denne ordningen tredde i kraft høsten 2018 og ble annonsert på FB. 

 

 

STØTTEORDNINGER 

 

Støtte til enkeltaktører til NM, Nordisk, EM eller VM 

I tillegg til denne ordningen, har NKK Region Rogaland, siden 2014, gitt økonomisk støtte til de 

som har kvalifisert seg til fremragende prestasjoner og deltagelser gjennom året. Hver av disse 

har fått kr. 2000,- siden ordningen startet i 2014.  

Ordningen er nå permanent og gjelder for alle som kvalifiserer seg til NM, Nordisk, EM, eller 

VM. Summen utdeles først etter at deltagelsen er gjennomført, da den ikke kan gå til personer 

som er kvalifisert, men likevel ikke deltar. Det deles uansett maks ut kr. 2000,- pr. pers. pr. år. 

Følgende personer fikk støtte i 2018: 
Gro Gitlesen – NM i bruks 

Betina Bruvik – NM i bruks 

Bernt Hinna – NM i bruks 

Elinor Grønfur – AG Open 

Andre Larsen – NM i JH 

 

Støtte til klubbene 

I 2016 startet Regionen opp med en ny støtteordning til klubbene i distriktet. Det gjelder både 

lokale klubber og lokale raseklubb avdelinger. 

Disse kan søke om et beløp til innkjøp eller utbedring av utstyr klubben måtte ha behov for, eller 

enkeltstående utgifter klubben/avdelingen måtte få. Det deles ut en gang i året og maks beløp pr. 

klubb er kr. 10.000,-. Det må søkes med beskrivelse av hva pengene skal brukes til, legges ved et 

budsjett og leveres kvitteringer før beløpet utbetales. Det er også satt et øvre totalbeløp på kr. 

50.000,- pr. år. Ordningen vil fortsette å eksistere så lenge det er økonomisk grunnlag for dette i 

NKK Regionen. 

 

I 2018 var det 6 klubber som søkte om støtte.  

 

- Team Soma, som er en gruppering av hundeiere som trener i distriktet hadde også sendt 

inn en søknad, men fikk avslag, da de ikke er en klubb, men en gruppering. 

 

Disse fikk NEI: 

- Haugesund Hundeklubb søkte om økonomisk støtte til søknader til kommunen for nye 

klubbområder. Dette regnes som drift av klubben og er ikke i tråd med kriteriene for 

støtteordningen. Dermed fikk de avslag. (Oppfordres til å søke på nytt når nytt område 

skal opparbeides) 

 

Disse fikk JA: 

- Norsk Schäferhund Klubb avd. Rogaland fikk støtte til en tank til toalettet samt del av ny 

PC. Summen de vil kunne motta er på kr. 10.000,-   

- Dalane hundeklubb fikk støtte for andre år på rad, denne gangen til et bidrag til den nye 

treningshallen. Summen de vil kunne motta er på kr. 10.000,-   
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- Karmøy Hundeklubb fikk støtte til utbedring og innkjøp av agility utstyr. Summen de vil 

kunne motta er på kr. 10.000,-   

- Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb fikk støtte til 6 nye trimmebord. Summen de vil 

kunne motta er på kr. 10.000,-   

- Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Rogaland fikk kr. 5000,- støtte til nytt tak på 

klubbhuset 

- Norsk Miniatyrhund Klubb avd. Rogaland fikk kr. 5000,- støtte til nytt tak på klubbhuset 

(Disse to siste klubbene fikk støtte også i 2017 og søkte støtte til nytt tak på felles 

klubbhus, dermed fikk de dele den siste «potten») 

 

PLANER FOR 2019 

 

Mars: 

- Årsmøte i Regionen 

April: 

- Organisasjonskurs (Med forbehold om endring av tidspunkt) 

Mai: 

- Deltagelse i 17. mai toget i Stavanger 

September: 

- NKK’s Internasjonale utstilling på Orre 14. og 15. september. 

Oktober: 

- Oppdretterskolen Trinn I. (Med forbehold om endring av tidspunkt) 

- Valpeshow for alle raser på Orre søndag 20. oktober 

November 

- NKK’s Representantskap 

 

Enkelte har ytret ønske om Ringsekretærkurs, samt Instruktørkurs trinn I og trinn II, noe vi vil 

forsøke å få til dersom interessen er stor nok. 

Vi har også sett på muligheten for å få til medlemsmøter med interessante forelesere også i 2019. 

Ut over dette får vi ta arrangementene etter hvert som behovene dukker opp. 


