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ÅRSMØTE 

 
NORSK KENNEL KLUB AVD. ROGALAND 

 

Det innkalles herved til årsmøte for NKK avd. Rogaland 20.02.19, 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 (ikke på valg) 

   Nestleder (på valg for 2 år) 

Styremedlemmer (5 stk 2 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. 1 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 2019 
 

 

STYRET 

 

Regionen hadde årsmøte 13.03.2019. Konstituerende styremøte for sittende styre, ble avholdt 

25.03.2019, med fortsettelse av eksisterende og nye oppgaver.  

 

 

STYRET HAR I 2019 BESTÅTT AV: 

Leder/Sekretær: Bjørg W. Andreassen Valgt til 2021 

Nestleder: Gro Gitlesen Valgt til 2020 

Styremedlem: Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2020 

Styremedlem: Berit Sjøholt Valgt til 2021 

Styremedlem: Tor Inge Søiland Valgt til 2021 

Styremedlem/Kasserer: Kjetil Moi Valgt til 2020 

Styremedlem: Johnny Aas Valgt til 2021 

Varamedlem: Faruk Mujanic Valgt til 2020 

Varamedlem:  Annika M. Kåss Valgt til 2020 

 

 

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

 Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2021 

Vararepresentanter  

til rep.møtet: Berit Sjøholt Valgt til 2020 

   

 

Revisor: Kurt Espeland Valgt til 2020 

Vararevisor: Morten R. Larsen Valgt til 2020 

 

Valgkomité: Tarja Aabø Valgt til 2020 

Medlem: Aina Tangen Valgt til 2021 

Medlem: Bente H. Sørbø  Valgt til 2021 

Varamedlem: Morten R. Larsen  Valgt til 2020    

 

 

 

NKK Region Rogaland hadde et ganske aktivt år i 2019, selv om den Internasjonale utstillinen 

ble avlyst. Avlysningen skyldes den såkalte «hunde-epidemien» som brøt ut hovedsakelig i Oslo 

området, der et stort antall hunder døde. Utstillingen ble planlagt helt frem til noen dager før 

utstillingen, så arbeidet for oss i regionstyret ble det samme som om den skulle blitt avhold. 

Ellers arrangerte møter og kurs, samt valpe-/veteranshow. Støtte til lokale klubber og raseklubb 

avdelinger ble også gjennomført i 2019. Styrets sammensetning har også dette året fungert godt 

og vi har bred kompetanse som gjør at de fleste oppgaver er enkle å fordele. De fleste har stilt 

opp på det som har vært av møter og utstillings arrangement. Det har vært avholdt 9 fysiske 

styremøter, samt et par arbeidsmøter. Mange saker blir også 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 13.03.2019.  

18 personer var møtt fram, fordelt som følger: 

 - Delegater fra de lokale klubbene 6 personer 

 - Representanter fra raseklubbers avdelinger  9 personer 

I tillegg møtte 3 fra styret i NKK Region Rogaland som ikke hadde stemmerett. 

 

 

SAMARBEIDSMØTER 

 

Det er møter med de lokale klubbene i perioden.  

 

 

ANDRE MØTER OG REPRESENTASJON 
 

Regionsledermøte/Dialogmøter 

Det ble avholdt 1 Regionsledermøte i 2019, som ble initiert av regionene selv. Der var bl.a. 

adm.dir. Torbjørn Brenna og leder av org. og akt. avdelingen, Hilde Engeland også til stede. 

Hjørdis representerte Region Rogaland. Her ble det dannet et regions utvalg bestående av bl.a. 3 

personer fra Regionene der Hjørdis er at av disse 3. I tillegg hadde regionene et separat møte i 

forkant av RS der Hjørdis og Bjørg representerte Rogaland.   

 

NKK’s Representantskap 2018 

RS ble avholdt 30. november og 1. desember 2019. NKK Reg. Rogaland var representert ved 

Bjørg W. Andreassen og Hjørdis Vierdal Møksvold. Regionene hadde ikke sendt inn saker dette 

året. RS 2019 ble et utrolig effektivt og gemyttlig møte. Noe som endte med at hele RS var 

ferdig klubbet innen kl. 18.00 lørdagen og søndagens møte ble kansellert.  

 

Medlemsmøter 

Det ble avholdt 1 medlemsmøter den 7. mai 2019, der veterinær Marit Breivik snakket om 

generell helse og tannhelse. 32 personer var til stede på møtet. Et interessant møte, men 

dessverre var det en del problemer med projektoren som gjorde at presentasjonen ble noe 

avstumpet. 

    

 

 

KURSVIRKSOMHET 

 

Ringsekretærkurs 

Kurset ble avholdt over 2 helger med oppstart 31. august. Det var 10 deltagere på kurset. Alle 

gikk opp til eksamen og samtlige bestod. 

 

Oppdretterskolen Kurs 1 26. og 27. oktober 

Kurset ble gjennomført med Maria Kjeldaas Johannessen og Nina Hansen som forelesere. 

Cecilie Holgersen fra NKK, som da var nyansatt avd. leder var også til stede som observatør. 

Det var 82 deltagere på kurset. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger etter kurset, så det var 

tydelig at innholdet var midt i blinken for de fremmøtte. 
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Organisasjonskurs 23. og 24. november 

Kurset har vært forsøkt arrangert over flere år, men det har ikke vært mulig å oppdrive forelesere 

etter at Øystein Eikeseth ble pensjonist. Heldigvis valgte han i løpet av 2019 å gjennomføre et 

par kurs som privat innleid foreleser. Dermed ble det kurs i Rogaland igjen. Det var dessverre alt 

for få deltagere i forhold til behovet, det er ingen tvil om at mange, spesielt styre ledere og 

medlemmer, har store mangler innen organisasjons kunnskap. Det er meget uvisst om når dette 

kurset vil kunne bli arrangert igjen, da det er mangel på instruktører, så det er veldig synd ikke 

flere deltok på dette kurset som endelig ble avholdt. 

Når det er sagt, fikk de som faktisk deltok, et stort utbytte av helgen og fikk masse ny kunnskap 

om organisasjons virksomhet, lover og regler.  

 

ANDRE AKTIVITETER 

 

17.mai.  Det var bestilt plass i Folketoget, men i år var det veldig få deltagere med hund. Uansett 

retter vi en stor takk til de som deltok. Vi takker også Janne Evertsen, som tok ansvar for både 

plassering i toget, fanen og loddtrekningen, som vi startet med i 2017.  Den ble også delt ut en 

vilkårlig deltager og premien er på kr. 1500,-.  I 2019 gikk denne til Elena C Tveterås  

 

NKK skulle avholde sin internasjonale utstilling i Orrehallen den 14. og 15. september.  NKK 

avd. Rogaland var som vanlig totalansvarlig for utstillingen, men denne gangen overtok vi 

absolutt alt vedr. utstillingen. Det var kun bestilt premier til finaler fra NKK sentralt. Alt annet 

utstyr er nå kjøpt inn av Regionen og lagret på Orre. På grunn av den pågående «hunde-

epidimien» som oppstod denne høsten, ble utstillingen avlyst kun noen dager før arrangementet. 

Det ble påberopt «force majeure», noe som ikke forplikter arrangør til å refundere påmeldinger. 

Dette gjaldt alle utstillinger som ble avlyst i den perioden. NKK sentralt gikk ut med at det ikke 

ville bli refundert noe i forbindelse med den internasjonale utstillingen i Rogaland. 

NKK Rogaland sendte da en mail til NKK, der vi sa at vi uavhengig av dem ville refundere 

påmeldinger og at vi tok tapet på oss selv som region. Da ble det travel møtevirksomhet i NKK 

og de kom tilbake til oss med kontrabeskjed om at de gikk med på at vi refunderte 75% av 

påmeldingsbeløpene. På den måten ville vi som region få dekket de faktiske utgiftene våre på ca. 

kr. 200.000,-. 

Det hele ble jo en meget trist og kjedelig situasjon, økonomiske tap for utstillere som hadde 

bestilt transport og overnatting uten å kunne få refusjon, skuffelser m.m., men i og med at 

sykdomssituasjonen på det tidspunkt var såpass usikker, var vi enig i at det var den rette 

beslutningen. Det var totalt 2333 hunder påmeldt. 

 

NKK avd. Rogaland avholdt valpe-/veteranshow den 20.10.19. Arrangementet ble som vanlig 

avholdt i Orrehallen. Totalt var det 90 påmeldte valper, en nedgang på 21 valper fra 2018. I 

tillegg var det 22 påmeldte veteraner, en oppgang på 5 fra 2018, så totalantallet ble det 112 

deltagere, en nedgang på 16 fra 2018. Veldig kjekt at så mange veteraner møter opp, så dette er 

noe vi kommer til å fortsette med fremover. 

Dommere var Gro Svandalsflona og John Aareskjold Tjøtta. 

Vi var selv teknisk arrangør, men leide inn Jordbruksskolen på Øksnevad til å ta seg av opprigg, 

nedrigg, inngang og parkering. De gjorde en god jobb og vil bli spurt igjen i 2020. Kiosksalget 

var overlatt til Orrehallen. Publikum støttet godt opp om arrangementet og ga positive 

tilbakemeldinger.  
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GAVEPREMIER 

 

Det ble i 2019 søkt om mottak av 8 premier fra NKK Region Rogaland til «Beste Rogalandseide 

Hund» fra klubbene til deres arrangement. Kun 6 av dem ble hentet. Samme antall ble delt ut i 

2018, men fremdeles ønsker vi at flere benytter denne sjansen. Dette er en gratis premie fra 

NKK Rogaland som klubbene kan dele ut, som også blir en påskjønnelse til utstillere fra 

regionen. 

Vi utvidet ordningen fra høsten 2018, 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. Er 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 2019: 

Bernt Hinna – NM i bruks   ? 

Andrea 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 2019 var det 5 klubber som søkte om støtte.  

 

Ingen fikk NEI: 

 

Disse fikk JA: 

 

- Dalane Hundeklubb søkte om støtte til å legge kunstgress i den nye hallen 

- Karmøy søkte på nytt om støtte til nye AG apparater, noe de egentlig fikk innvilget i 

2018, men de fikk ikke gjennomført kjøpet 

- Klepp Brukshundklubb søkte om støtte til robotklipper. 

- Sandnes Brukshund Klubb søkte om støtte til gjerder rundt det nye treningsområdet på 

Sviland. 
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Denne er under arbeid: 

- Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb skal ha søkt, men mailen er på avveie i begge ender. 

Her jobbes det med endelig svar.  

 

De 4 første fikk innvilget kr. 10.000,- hver. (Må har mer info om ØEVHK) 

 

 

PLANER FOR 2020 

 

Mars: 

- Årsmøte i Regionen 

April: 

 

Mai: 

- Deltagelse i 17. mai toget i Stavanger 

September: 

- NKK’s Internasjonale utstilling på Orre 29. og 30. august. 

Oktober: 

- Oppdretterskolen Trinn 2. (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 igjen, 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 2020. 

Vi jobber med et 1-dags seminar innen avl og oppdrett. 

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


