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ÅRSMØTE 

NORSK KENNEL KLUB AVD. ROGALAND 

Det innkalles herved til årsmøte for NKK avd. Rogaland 22.04.21, 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. 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. 

 og budsjett

og ordstyrer
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ÅRSBERETNING FOR 2021 

STYRET 

Regionen hadde årsmøte 20.02.2020. Konstituerende styremøte for sittende styre, ble avholdt 

23.03.2020, med fortsettelse av eksisterende og nye oppgaver.  

STYRET HAR I 2020 BESTÅTT AV: 

Leder/Sekretær: Bjørg W. Andreassen Valgt til 2021 

Nestleder: Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2022 

Styremedlem/Kasserer: Kjetil Moi Valgt til 2022 

Styremedlem: Gro Gitlesen Valgt til 2022 

Styremedlem: Berit Sjøholt Valgt til 2021 

Styremedlem: Tor Inge Søiland Valgt til 2021 

Styremedlem: Johnny Aas Valgt til 2021 

Varamedlem: Faruk Mujanic Valgt til 2021 

Varamedlem: Marit Hjartøy Dysvik Valgt til 2021 

Repr. ved rep. møte: Bjørg W. Andreassen Valgt til 2022 

Hjørdis Vierdal Møksvold Valgt til 2021 

Vararepresentanter 

til rep. møtet: Berit Sjøholt Valgt til 2021 

Revisor: Kurt Espeland Valgt til 2021 

Vararevisor: Morten R. Larsen Valgt til 2021 

Valgkomité: Tarja Aabø Valgt til 2022 

Medlem: Aina Tangen Valgt til 2021 

Medlem: Bente H. Sørbø  Valgt til 2021 

Varamedlem: Morten R. Larsen Valgt til 2021 

NKK Region Rogaland opplevde, som de fleste i Norge, 2020 som «annerledes-året». Corona 

Pandemien som slo til i mars 2020, rammet hundemiljøet hardt. Likevel klarte Regionen å 

arrangere NKKs Internasjonale utstilling siste helgen i august, samt Oppdretterskolen Kurs 2 i 

første helg gi oktober, samt Valpe/Veteran show i oktober. 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 

17 styremøter på Skype gjennom valgperioden. Fysiske møter har ikke vært avholdt grunnet 

Corona restriksjoner. En del saker er også gjennomført via e-mail. Telefoner fra medlemmer og 

potensielle medlemmer ble også dette året besvart fortløpende.   
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ÅRSMØTET 

Årsmøtet ble avholdt på Lura Turistheim den 20.02.2020. 

25 personer var møtt fram, fordelt som følger: 

- Delegater fra de lokale klubbene 10 personer 

- Representanter fra raseklubbers avdelinger  10 personer 

I tillegg møtte 5 fra styret i NKK Region Rogaland som ikke hadde stemmerett. 

SAMARBEIDSMØTER 

Det er ikke avholdt møter med de lokale klubbene i perioden. 

ANDRE MØTER OG REPRESENTASJON 

Regionsledermøte/Dialogmøter 5/3 – 29/4 – 7/7 – 11/8 – 17/11 

Det ble avholdt 5 Regions ledermøter i 2020, disse ble avholdt på Skype og Teams. Saker som 

har vært diskutert er den økonomiske situasjonen NKK er kommet opp i på grunn av Corona 

pandemien, saker til RS, samt NKK’s forslag om å øke grunnkontingenten.  

NKK’s Representantskap 2020 

RS ble ikke avholdt i 2020, da Corona pandemien ikke tillot samlinger av en slik størrelse. Det 

ble forsøkt avholdt digitalt, men innskjerpinger ang. antall personer i offentlige møterom, gjorde 

at det heller ikke lot seg gjøre. RS ble utsatt til et digitalt møte i mars 2020. 

Medlemsmøter 

Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2020. 

KURSVIRKSOMHET 

Oppdretterskolen Kurs 2,  3. og 4. oktober 

Kurset ble gjennomført med Astrid Indrebø og Nina Hansen som forelesere. William Bredal fra 

NKK, som da var nyansatt veterinær, var også til stede som observatør. Det var 70 deltagere på 

kurset, som ble avholdt på Quality Hotel Residence på Sandnes. Vi fikk mange positive 

tilbakemeldinger etter kurset, så det var tydelig at innholdet var midt i blinken for de fremmøtte. 

ANDRE AKTIVITETER 

17.mai.  Normalt deltar NKK Region Rogaland i Folketoget i Stavanger, men på grunn av

Corona Pandemien, var alle parader og samlinger avlyst dette året.

NKK avholdt sin internasjonale utstilling i Orrehallen den 29. og 30. august.  NKK avd. 

Rogaland var som vanlig totalansvarlig for utstillingen. Vi har nå kjøpt inn alt utstyr selv og har 

dermed ikke lenger behov for å låne noe fra NKK sentralt. 
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Likevel ble dette en helt annerledes utstilling enn tidligere på grunn av Corona-restriksjonene.  

Utstillingen ble arrangert på Orre IL sitt område, samt på Vik-banen. Orre var inndelt i 3 

soner/kohort og Vik i 2. 

Vi hadde et mannskap på ca. 20 personer hver dag, pluss flere fra Orre IL og styret i Regionen. 

Matservering bestod av smørbrød fra Håland Kjøtt, servert i små pakker i en kjølebag i hver 

ring. Det fungerte veldig bra.  

Hver sone hadde egen inn-/utgang, der alle ble registrert. Det var kun tillatt med en person pr. 

påmeldte hund. Utstillerne måtte forlate området når deres hund var ferdig bedømt, noe de fleste 

faktisk gjorde.  

Det ble ikke arrangert Valpeshow, Junior Handling, Avl- og Oppdretterklasser, Gruppe finaler 

eller BIS finaler. Det var påmeldt 1621 hunder. 

Tilbakemeldinger fra utstillerne var veldig positiv, selv om det alltid finnes en og to som har 

innvendinger. Så får vi håpe at utstillingen i 2021 kan avholdes på en normal, eller tilnærmet 

normal måte. 

NKK avd. Rogaland avholdt valpe-/veteranshow den 18.10.20. Arrangementet ble som vanlig 

avholdt i Orrehallen. Denne gangen arrangerte vi dobbelt show med Sandnes Brukshund Klubb, 

som hadde sitt arrangement på lørdag 17. okt.  

NKK Rog. hadde 112 påmeldte valper, en oppgang på 22 valper fra 2019. I tillegg var det 22 

påmeldte veteraner, identisk med antallet fra 2019, så totalantallet ble det 134 deltagere, en 

oppgang på 22 fra 2019. Veldig kjekt at så mange veteraner møter opp, så dette er noe vi 

kommer til å fortsette med fremover. 

Dommere var Marit Sunde og Ingrid Prytz Ohm. 

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 2021. På grunn av 

Corona restriksjonene ble også dette arrangementet noe annerledes enn normalen. Det var bl.a. 

ikke åpen kiosk, så deltagerne måtte besørge mat og drikke selv. I tillegg var det kun tillatt med 

2 personer pr. påmeldte hund. Alle måtte registrere seg ved ankomst og avreise, samt forlate 

hallen når rasen var ferdig bedømt. Det ble avholdt fulle finaler, men deltagerne ble oppfordret 

til å forlate hallen etter bedømmelse og heller komme tilbake til finalene. Utstillerne tok de 

strenge reglene veldig fint og vi så bare smil og blide fjes. 

GAVEPREMIER 

Det ble i 2020 ikke søkt om gavepremier, da de fleste utstillinger ble avlyst dette året. 

STØTTEORDNINGER 

Støtte til enkeltaktører til NM, Nordisk, EM eller VM 

Det ble stort sett ikke avholdt stevner og konkurranser i 2020, hverken i Norge, Norden eller 

resten av verden. Dermed var det ingen som søkte om støtte i 2020. 

Støtte til klubbene 

Den økonomiske støtten til klubbene ble besluttet å utsette til 2021, da vi donerte kr. 300.000,- 

til NKK sentralt i stedet, samt ga NKK et lån på kr. 500.000,- 
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PLANER FOR 2021 

Corona pandemien setter fremdeles store begrensninger for Regionens arrangement, men vi 

forsøker likevel i første omgang å gjennomføre følgende: 

Mars: 

- Digitalt kynologikurs

- Instruktørkurs, der Dalane HK er teknisk arrangør

April: 

- Årsmøte i Regionen

Mai: 

- Deltagelse i 17. mai toget i Stavanger

September: 

- NKK’s Internasjonale utstilling på Orre 4. og 5. september.

Oktober: 

- Valpeshow for alle raser på Orre søndag 17. oktober

November 

- NKK’s Representantskap

Skulle pandemien forta seg, slik at det blir mulig å gjennomføre flere arrangement, har ønsker vi 

å ta opp noen av de planene vi måtte kansellere i 2020: 

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 2021. 

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

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

situasjonen tillater det. 

Stavanger 04.04.2021 

Bjørg W. Andreassen 


