
Referat årsmøte NKK Rogaland Lura Turistheim 

Dato 20.2.2020 kl. 19.00 
 
Tilstede 25 Antal stemmeberettiget 20 5 observatører 
 
Godkjenning av innkalling ble godkjent. 
Dagsorden godkjent. 
 
Ordstyrer: Berit Sjøholt, enstemmig valgt. 
Valg av referent: Jan Arne Sjøholt, enstemming valgt. 
Protokollunderskrivere: Crystal Kay og Hjørdis Vierdal Møksvold. 
Tellekorps: Janne Andersen og Ingrid Prante. 
 
Årsberetningen 
Denne ble opplest av Bjørg Andreassen. 

- Gikk gjennom om utstillinga som ble avlyst på grunn av epidemien blant hunder i Norge. 
- Gikk gjennom hvilke møter som har blitt gjennomført, både avdeling og regions-møter.   
- På Representskapsmøte møtte Bjørg Andreassen og Hjørdis Vierdal Møklsvold. 
- Var medlemsmøte med Marit Breivik hvor det var 32 oppmøte.  
- Ringsekretærkurs ble avhold med 10 stk, en fullførte ikke/ besto ikke eksamen. Kursholdere 

var Tarja Aabø og Aina Tangen.  
- Oppdretterskolen ble avholdt i oktober med godt oppmøte og avdelingen fikk gode 

tilbakemeldinger. 
- Det ble og avholdt organisasjonskurs med Øystein Eikeset hvor det var 14 påmeldte og det er 

ønske om flere slike organisasjonskurs, men det er vanskelig å få kursholdere til å holde slike 
kurs. 

- 17.mai tog, lite oppslutning selvom det ble publisert på Facebook-siden. 
- Utstillingen som ble avlyst hadde sirka 2300 påmeldte som er ei øking fra forrige år. 

Det var ikke noen kommentarer til årsberetninga. 
 
Gaver 
Hvis det er klubber som ønsker premier/gaver til aktiviteter så skal klubbene søke til avdelingen. Det 
kan fåes til forskjellige aktiviteter i samme klubb.  
 
Planer 
Det er planlagt ny og bedre informasjon rundt 17.mai toget i 2020 og avdelingen håper på bedre 
oppslutning, og det vil bli premie til en av de som møte på dagen.  
Det kommer en ny bolk med oppdretterskolen, dato er usikker. 
Det jobbes med å få i gang et avl/oppdrett seminar i løpet av året.  
 
Regnskap 
Kjetil Byberg Moi gikk gjennom regnskapet og forklarte om momsproblematikken med NKK sentralt, 
det har det gått litt fram og tilbake med informasjon, moms fra 2018 og 2019 kom inn i 2019. 
Regnskapet er godkjent fra revisor. 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
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