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TOTEN OG OMEGN HUNDEKLUBB
Tirsdag 14. mars 2018 kl. 18.00
Sted: Peder Balke senteret
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2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne
protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsberetning fra styret og gruppene for 2017
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6. Budsjett for 2018
7. Handlingsplan for 2018
8. Innkomne forsla
9. Valg
Utdeling av premier til mestvinnende hunder i 2017.
OBS!
Klubben har 40-års jubileum i år, og vi vil markere det med å spandere middag på Peder
Balke senteret etter årsmøtet.
På grunn av maten må vi i år ha bindende påmelding til årsmøtet og etterfølgende måltid.
Påmelding til Per Olav Tørrissen, 905 27 237- polavtoe@online.no
Påmeldingsfrist: 1. mars d.å.

VEL MØTT!

Sak nr 4: Årsberetning fra styret og gruppene for 2017
Styrets årsberetning for 2017
Årsmøtet ble avholdt 7. mars på Skogstad, Eina
Klubbens styre har i perioden bestått av følgende:
Leder:
Per Ståle Syversen
Nestleder
Lisbeth Lindgård
Kassererer
Per Olav Tørrissen
Sekretær
Sonja Marit Syversen
Styremedlemmer: Berit Halle (trakk seg sent i 2017)
Astrid Sørlien (trakk seg vår 2017)
Heidi Nordby
Varamedlem:
Yngve Brovold
Hverdagslydighet/
agility:

Heidi Nordby

Ringtrening:

Aina Rønning

I 2017 ble det avholdt 7 styremøter og 1 temakveld.
Totenbjeffen har kommet ut med 3 nummer, i redaksjonen sitter Sonja Marit Syversen.
Bladet kommer nå kun ut elektronisk.
Det etterlyses engasjement fra medlemmene for å få til et bra og variert blad.
Årets Totenstevne gikk av stabelen 3. september med 18 påmeldte på valpeshow, 5
påmeldte på Unghund og 22 påmeldte på LP.
Juleavslutningen fant sted på Verona med en pizzakveld - med ca. 10 påmeldte.
Ellers henvises til gruppens beretninger.
Styret

Årsberetning hundetrening 2017
Det første halvåret av 2017 hadde Astrid ringtreninger på tirsdager, mens Heidi og Aina delte
på å ha lydighetstreninger på torsdager. Astrid gav seg med treninger i juni, så etter ferien
ble det bestemt at Aina tok over tirsdagene der hun har variert mellom å ha miljø- og
utstillingstreninger. Heidi har hatt lydighetstreninger på torsdager, og i sommer halvåret har
det også vært agility, når vær og føre har vært greit. Treningene har foregått ulike steder.
Agiliyen har foregått på Eina, mens de andre treningene har foregått både på Eina, Raufoss
og Lena.
Heidi gikk også rallylydighetskurs i høst og har brukt dette på torsdagstreningene. Både toog firbeinte har syntes dette har vært moro og har gitt variasjon på treningene. Vi har ellers
på treningene hatt fokus på kontakt, passeringer, bli-trening og innkalling, i tillegg til at vi
hjelper til med det som folk ønsker hjelp med.
Siden vi kun er to stykker som holder treningene, blir det noen avlysninger pga. sykdom hos
oss selv eller barna og fordi vi har andre planer. Vi har et stort ønske om at kanskje flere
kunne bli med å ha treninger, kanskje en gang i måneden, alt hjelper, så det er bare å si fra
hvis du har lyst til å bidra :)
Fra 2018 har vi byttet dag på treningene. Nå har Heidi lydighet på tirsdagene og Aina har
miljø-/ringtrening på torsdager.
Heidi Nordby

Sletta den 02.01.2018

Medlemskontigent
Tr.avgift/plassleie
NKK
Porto
Klubbavis
Gebyrer
Totenstevnet
Ktr.rekv.
Møter:
Årsmøte
Medl.møter
Div. innt.
Div.utg.
Jubileum
Data
Loddsalg
Kurs
Refr kurs
Gruppene:
Renter
Tippeandel
RESULTAT
SUM
53000

5000
1518,56
4722,94
6212,76
53732,23

1500,00
5000,00
30000,00
64000,00

500,00

Kari Ditlefsen, revisor

53732,23

5457,34

7564,50

855,00
1000,00
4700,00

1000,00

4938,18
2551,00
882,00

0,97

5720,00

2017
Budsjett
ut
inn
20000,00
13000,00
4000,00
405,00
189,00
11982,00
315,00
4380
3000,00
1213,21

2000

1000
15000

500,00
15000,00
500

2016
Regnskap
ut
inn
22200,00
13000,00
7657,00

Forbehold om godkjenning fra revisorene

53000,00

3000
5000

5000

5000,00

2016
Budsjett
UT inn
28000,00
7000,00

39408,88

1220,69
4027,09

195

489,13
39408,88

855,00

359,70

11851,79

153,00
4915,00
277,00
20508,26

ut

2017

Dag Rune Egge, revisor

64000,00

5000,00

1000,00
25000,00
1000,00

10000,00

2017
Regnskap
ut
inn
18200,00
13000,00
896,00
500,00
500,00
7500,00
500,00
14870,10

2017

TOTEN OG OMEGN HUNDEKLUBB BUDSJETT OG REGNSKAP

1500,00
5000,00
35500,00
69000,00

3000,00

20000,00
4000,00

2018
Budsjett

69000,00

10000,00

500,00
25000,00
1000,00

500,00
10000,00

13000,00
500,00
500,00
7500,00
500,00

Sak nr. 5+6: Regnskap for 2017 + Budsjett 2018

TOTEN OG OMEGN HUNDEKLUBB
STATUS PR. 31.12 2017
Eiendeler pr. 31.12.2016
Kasse
DNB, servisekonto
DNB, stevnekonto
Totens Spbank, servicekonto
Totens Spbank, høyrente

2848,75
45949,24
0,00
30867,24
216398,83
296064,06

SUM

296064,06

Eiendeler pr. 01.01.2017

295574,93

overskudd

489,13
296064,06

Sletta den 02.01.2018
Per Olav Tørrissen
kasserer
Kari Ditlefsen
revisor

Forbehold om godkejnning fra revisorene

Dag Rune Egge
revisor

Sak nr. 7: Handlingsplan for 2018
1. Stimulere til større aktivitet i gruppene gjennom mer brukertilpassede tilbud.
2. Bedre det totale tilbudet til hundeeierne i distriktet gjennom bedre tilrettelegging og
informasjon om aktivitetene i klubben.
3. Prioritere arbeidet med å fremskaffe eget treningslokale og gode utearealer.
4. Arrangere klubbens terminfestede stevne i lydighet samt valpeshow.
5. Avholde sommer- og juleavslutning i gruppene.
6. Avholde klubbens årsmøte i løpet av mars måned.
7. Markedsføre klubben gjennom media i forbindelse med klubbens stevner og
aktiviteter gjennom tilgjengelige medier.
8. Avholde minimum en temakveld med aktuelt emne som kan være av allmenn
interesse for flertallet av hundeeierne i distriktet.
9. Tilby deltagelse på organisasjonskurs for styremedlemmer ved behov/ønske. Aktivt
gå inn for å øke faglig kompetanse på alle plan.
10. Øke forståelsen i lokalmiljøet for betydningen av et sunt hundehold både i
helsemessig, miljømessig, sosial og psykososial sammenheng.

Sak nr. 8: Innkomne forslag
Vedtak av revidert lovverk.
Norsk Kennel Klubb har revidert lovmalen klubbene er pålagt å bruke:
----------------------------------------------------------------------Lover for Toten og Omegn Hundeklubb stiftet 1978
Vedtatt av årsmøtet den 14. mars 2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]
Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Toten og Omegn Hundeklubb, og forkortes til TOH. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i totenområdet med omegn.
Klubben har verneting i Gjøvik tingrett.
§1-2 Formål
TOH har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. TOH skal også arbeide for etisk riktig
behandling av hunder.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
§ 1-4 Tilknytning og organisering
TOH er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover.
TOH skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye
lover i samsvar med lovmalen.
Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte TOH og NKKs virksomhet samt å følge TOH og NKKs
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder
klubbinternt regelverk.
Husstandsmedlemskap kan tegnes for flere personer med fast bopel på samme adresse. Det
må alltid være en person som betaler fullt medlemskap.
Æresmedlem. Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
æresmedlem. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer
betaler ikke kontingent til klubben.
§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller epost) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har
vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, også familiemedlem.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi
observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Kasserer for 2 år
- Sekretær for 2 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem for 1
- 1 revisor for 2 år
- 1 vararevisor for 1 år
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om

ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å
- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer og redaktør.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen.
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
----------------------------------------------------------------------Styrets anbefaling:
Styret anbefaler årsmøtet å vedta lovene.

Sak nr. 9: Valg
Styret:
Leder:
Per Ståle Syversen, ikke på valg
Nestleder:
Ledig verv, 2 år
Kasserer:
Per Olav Tørrissen, ikke på valg
Sekretær:
Liz Iversen Holt, 2 år
Styremedlem: Heidi Nordby, ikke på valg
Styremedlem: Yngve Brovold, 2 år
Varamedlem: Aina Rønning, 1 år
Revisorer:
Revisor:
Kari Ditlefsen, 2 år
Vararevisor: Dag Rune Egge, 1 år
Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem

Ledig verv, 2 år
Ledig verv, 2 år
Ledig verv, 2 år
Ledig verv, 1 år

Mestvinnende valp 2017:
Navn: Woodshine's Rubicon O'Gulliver NO52232/16 (Kevin)
f.dato: 27.08.2016
Rase: Tervueren
Eier: Lisbeth Rognstad
29.januar Valpeshow Hadeland Hundeklubb. Dommer Bente Løseth.
Ø BIR og BIG 2
4.mars 2017 i Letohallen. Dommer: Rohlin, Tomas, Danmark:
Ø BIR, BIG 4
5.mars 2017 i Letohallen Dommer: Vermeire, Myriam, Belgia :
Ø BIR (5 stk i rasen) og BIG 4
15.april 2017 i Letohallen. Dommer: Baic, Boris, Slovenia (tror jeg):
Ø BIR (3 stk i rasen a 2 hanner i 1 tispe), BIG 4
16.april 2017 i Letohallen Dommer: Lorenzo, Antonio Di, Spania:
Ø BIR (3 stk i rasen a 3 hanner), BIG 1 og BIS 4
29.april 2017 i Letohallen. Dommer: Markku Kipinä, Finland):
Ø BIR (2 stk i rasen a 1 hann i 1 tispe), BIG 3
30.april 2017 i Letohallen Dommer: Douma, Rob, Nederland:
Ø BIR (1 stk i rasen ), BIG 2
1.Mai utstilling i Moss
Ø Da avsluttet vi valpe tiden (snart 9 måneder) med følgende resultat:
Ø BIR (alene i klassen), BIG 1 og BIS 3
Ø Dommer: Bente Harlem

