
 

Saker til behandling på årsmøte for 2020 -  15.02.2021 

 

1. Styret bes om at det behandles at styret for NISK avd.7 skal være representert i 
hovedkomiteen (styret) for Rørosprøven med ett medlem. Det anbefales at en fra hver av 
eiernes styrer er representert i hovedkomiteen. De to andre representantene er i fra 
prøveledelsen med henholdsvis en fra Røros JFF og en fra NISK avd.7.  
 

2. Hovedstyret i NISK har sendt ut økonomiveileder med vedlegg i nov. 2020, hvor det blant 
annet henvises til at det skal være behandlet godtgjørelse til styrets medlemmer. 

Avdelingen har utbetalt honorar til styret de siste 10 år som er pålydende totalt kr. 4000,- 

Henholdsvis med: 
1500,- til styreleder, 1500,- til sekretær og 1000,- til kasserer.  

Avdelingsstyret ber om at årsmøtet tar stilling til honorarets størrelse, samtidig behandler 
om underliggende punkter skal utbetales i tillegg. 

a) Godtgjørelse/honorar til styrets tillitspersoner for gjennomføring av aktiviteter, 
dressurkurs og utstillingstrening etc.  jf.Aktivitetsplan. 

b) Godtgjørelse for kjøring til og fra styremøter, og aktiviteter i henhold til aktivitetsplan. 
 

3. Avdelingen har en solid økonomi og har stående betydelig beløp på konto. Styret 
anbefaler at vi avsetter og styrker fondet ytterligere med 100 000,- Til sammen vil det da 
være stående kr. 200 000,- på dette fondet. 
 

Til orientering: 

Styret gjør årsmøtet oppmerksom på at avdelingsstyret både i 2019 og 2020 har tilskrevet 
HS og FKF vedr. NKK (BDO) og skatteetatens skriv vedr. registrering av avdelingen i 
mva.registeret. NISK avd.7 sitt sittende styre mener at vi oppfyller alle punkter vedr. krav 
om registrering i NKK sin mva. veileder av januar 2020. 

Avdelingsstyret har ikke fått beregnet de økonomiske konsekvensene av dette da HS 
henviser til FKF og FKF ber oss å vente jf. Mail av 05.08.2020 til styret. 

Styret har kontaktet Lotteristiftelsen da det er utbetalt kr. 11696,- for meget i 
kompensasjon for avlyst vinterprøve. Vi venter på å få tilsendt kontoinformasjon fra 
Lotteristiftelsen. 

 


