
Protokollårsmøte 2021

Dato: 10.03.2022 kl. 18:00

Sted: Coop Norge Tiller kantine (Østre Rosten tO&,7075 Tiller)

Oppmøte: 13 stk.

Dagsorden:

1. Godkiennins av innkallins og dassorden.

Vedtak: Godkjent innkalling og dagsorden

2. Vals av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.

Vedtak:
Gabrielle Cappelen dirigent.
Aksel Andrå Wiik Martinsen referent.
Protokollunderskrivere Ann Elin Hergot og Eli Margrethe Sæther

3. Behandle avdelinssstvrets årsberetnine.

Årsberetningen ble gjennomgått.
Rettelse; feil årstall på æresmedlemmer. Dette er rettet opp.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.



4. Informasion fra stvreleder vedr aktiviteter.

- Det vil bli startet Cup, hvor Rørosprøven og skogsfuglprøven til Malvik JFF

sammen med Rørosutstillingen og Malvik utstillingen vil danne grunnlaget for
poeng til premiering av beste hund / ekvipasje.

- Samarbeid med Malvik JFF, skogsfuglprøve og utstilling forsterkes ytterligere.
- Prioritere UK/AK og treningsparti på RØrosprøven (gode tilbakemeldinger fra

høst2L).
- Viktig med rekruttering til sporten.
- Fra august trening hver mandag i Trondheim hundehall. Eksakt tidspunkt og

oppstartsdato skal annonseres. En skal prøve å få med flere medlemmer.
- Nisk avd.7 skal stå som et forbilde når det gjelder dressur ihht. Dyrevernslov.
- Arrangere dressurkurs (valp, unge og voksne hunder)
- Fellesutstillingen, trenger flere deltakere som skal være med i en

utstillingskomit6.
- God respons på utstillings-trening og kurs.
- Få til fellestrening iforkant av apportprøvebevis.
- Rørosprøven høst gjennomført med glans (500 påmeldte)^
- Trenger flere for å bidra på Rørosprøven på grunn av økt påmelding.
- Organisere klubbkvelder, foredrag mm. lnnspill mottas med åpne armer.

5. Godkienning av avdelinesstvrets resnskap for 2021.

Regnskapsfører Geir Tokle presenterte prosjektregnskap, balanse og resultatregnskap.

Revisjonserklæringen fra revisorene ble opplest.

Vedtak: Regnska pet Godkjent

6. Behandle avdelinssstvrets forslae til budsiett oe aktivitetsplan for 2022.

Usikkerhet rundt fremtiden til NISK som fremtidig organisasjonsstruktur.

Langsiktig avtale med Stokkmarka som skal gi et godt tilbud til medlemmene i vår region.

Vi vil investere i ferdigstillelse av gapahuk og møtelokaler på Stokkmarka.

Avd. styret får fullmakt til dette innenfor de økonomiske midler klubben har til rådighet.

Avd. styret sikrer investeringene med en avtale der NISK avd.7 sikres bruksrett til
investeringene.

Visjoner for fremtiden.



Avd. styret arbeider med å få etablert en leieavtale for ett treningsterreng som kan være

tilgjengelig for medlemmene av avd. 7.

Levanger, Røros og Trondheim - jobber med å etablere tilbud om lufteområder i Nord

Trøndelag og Rørosområdet. Viktig at det etableres langsiktige kontrakter med grunneiere

som stiller sin grunn til disposisjon.

Endring av NISK sin organisasjonsstruktur avventes informasjon fra HS som vil danne
grunnlag for avdelingens behandling og stemme til RS.

Diskusjoner rundt DK. Råderett rundt egne midler og penger.

Viktig å prøve å opprettholde aktiviteter og Økonomien i avdelingen tiltross for en evt.
organisasjonsendri ng.

Vi forholder oss til innkallingen fra RS og lnnkaller til medlemsmøte for behandling av sakene

som må behandles. Vi kaller inn når sakspapirene til RS er på plass.

lnformasjon fra revisor i forbindelse med mva. registrering.
På bakgrunn av krav til strukturering av Rørosprøven og skriv fra NKK vedr momsregistrering
er det tilskrevet skatteetaten. Skatteetaten tilsvarsbrev ble lest opp og redegjort for, med en

klar innstilling fra skatteetaten om at vi er pliktig til å registrere oss i mva. registeret.
*Brev fra skatteetaten vedlagt denne protokoll.

Vedtak:
1. Årsmøtet gir styret mondat til å gi medlemmer i klubben, herunder «Nord-TrØndelog»

og Røros, fullmakt til å etoblere og utvikle luftepork(er).
2. Årsmøtet er enig i å dekke medlemmers utgifter til luftegården på Stokkmarka for

2022.
3. Avd. styret får fullmakt til å investere i Gapahuk og møtelokaler

på Stokkmarka.
4. Momsregistrering. Vivil ha det orden, og må registrere oss.

7. Behandle innkomne forslas.

Vedtak: lngen innkomne forslag.



8. Vals av avdelinqsstvre os revisor.

Vedtak:

Gabrielle Cappelen - leder
AkselAndrå Wiik Martinsen - sekretær
Martin Lillehagen Hanssen - kasserer
Hilde Kvithyll- styremedlem
Erik Solem - styremedlem
Kent Johan Dolmseth - styremedlem
Anne-Margrethe Rosmæl- styremedlem
Alf Geir Pedersen - revisor

Det ble ikke valgt noe valgkomit6 av to grunner. Det var ingen kanditater og grunnet
usikkerheten rundt omstillingsprosessen til NISK.

Enstemmig.

9. Valg av representant til RS 2022.

Vedtak: Gabrielle Cappelen og Aksel Andrå Wiik Martinsen stiller og får fullmakt til å velge
om de vil ha med seg rådgiver..

Referent

Aksel Andre Wiik Martinsen

Protokol I underskrivere

€ti*to*,,{L§"Qt- frn. €t,.'H€r6o-(
Eli Margrethe Sæther

*Vedlegg brev fra Skatteetaten

Vi takker for oppmØte og et vel gjennomført årsmøte!

Ann Elin Hergot


