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Protokoll fra Årsmøte for 2023 

NISK avdeling 5 Vestland 

 

Tid: Tirsdag, 24. Januar 2023 kl 18:30 

Sted: Midtunhaugen 13A / digitalt på Teams 

Antall: 20 medlemmer, derav 1 digitalt. 

 

Leder Vigdis Ingebrigtsen innledet og ønsket velkommen til møte. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. 

 

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere 

 

Dirigent: Vigdis Ingebrigtsen + Eirik F. Lohne 

Referent: Andreas Tumyr 

Protokollunderskrivere: Åse vaag og Torill G. Hartwig 

 

Godkjent. 

 

3. Behandle styrets årsberetning 

 

Vigdis presenterer årsberetningen. Her blir det nevnt om 50 års jubileet. Det nevnes at vi har inngått 

samarbeid med Sandviken dyreklinikk hvor vi har gode medlemstilbud og at de sponser oss med 

gaver/premier på våre arrangement. 

Noen aktiviteter som teorikvelder ble ikke med gjennomført grunnet Covid-19 restriksjoner. På 

vintersamlingen på Hovden var det en del som trakk seg grunnet dårlig vær, men fortsatt en del folk 

som var med.  

Nytt i 2022 var et tilbud med GPS-kurs.   

Vigdis nevner og at det er stor pågang på Aversjonsdressur.  

På jubileumsutstillingen var det rekord med, 55 påmeldte hunder.  

 

Det blir gjennomgått en egen liste med jaktprøvepremier for året 2022. 

 

Gratulerer til Vigdis med NISK Gullmerke! 

 

 

Vedtatt og Godkjent med disse endringene: kennelsnørypas valpekull født: 16. Mai. Ikke 17. Mai 

        US lille my ble ikke årets Skogsfuglhund sentralt. 
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4. Behandle regnskap 

Eirik F. Lohne går igjennom regnskap for året 2022. Eirik nevner at det har vært noe problemer med 

regnskapsprogrammet Ajour. De foregående årene har vi mistet data på. 

 

For året 2022 har det vært brukt mye penger. 

 

Driftsinntekter: 181857.86,- Driftsutgifter: 178256.42,- Driftsresultat: 3601.24,- 

 

Vigdis forteller om utgifter ifb. 50 års jubileum. Det ble bevilget et budsjett på 20000,- men dette ble 

overskredet. Totalt: 27646.52,- 

 

Det blir spurt om en sammenstilling til budsjett for å se hvor langt unna vi ligger budsjett på de 

forskjellige tingene. Dette blir gjennomgått. 

 

Vigdis går igjennom revisjonsberetning for 2022 og viser underskrevet versjon på ark. 

 

Budsjett for 2023 blir gjennomgått.  

Nytt oppfriskningskurs for hund sau. Koster 7000,- fordelt på 3 instruktører. Det er også bestilt jakker 

med logo og instruktørmerke på. Kostet 10000,- 

 

Regnskap vedtatt og godkjent. 

 

5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett 

 

Aktivitetsplanen blir gjennomgått av Vigdis.  

Nytt i år: Innføring i apportprøver. 

Påmeldinger i år for noen aktiviteter går igjennom deltaker.no. Dette er nytt i år også. 

6 ganger i år med aversjonsdressur. En økning fra 5. 

 

Det spørres rundt deltaker.no her blir det tatt en rask gjennomgang av hvordan dette fungerer og det 

nevnes fordeler rundt denne påmeldingen. 

 

Budsjett for 2023 blir gjennomgått og viser til et positivt resultat. 

 

Handlingsplan og budsjett godkjent. 

 

6. Behandle innkomne forslag 

 

Ingen innkomne forslag. 
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7. Valg av avdelingsstyre, revisorer og valgkomité 

 

John Rygg informerer om arbeidet i valgkomiteen og legger frem valgkomiteens innstilling til styret i 

NISK avd. 5 Vestland for året 2023. 

 

Forslag til valgkomité 2023:  

 

Per Arild (Ikke på valg) 

Nina Hordnes (Gjenvalg 2 år) 

John Rygg (Gjenvalg 2 år) 

 

Forslag til revisorer for 2023:  

 

Per Berge 

Helga Hansen 

 

Forslag til styre 2023 

 

Leder  Vigdis Ingebrigtsen (gjenvalg for 1år) 

Nestleder Catrine Olsen Engen (ikke på valg) 

Kasserer  Eirik F. Lohne (ikke på valg) 

Sekretær Andreas Tumyr (Gjenvalg 2 år) 

Styremedlem Mads O. Bø (Ikke på valg) 

Styremedlem Ådne Herfindal (Ikke på valg)  

Vara 1  Hanne Jacobsen (Valgt for 1 år) 

Vara 2  Katja Børholm (Ny, valgt for 1 år) 

   

Tusen takk til Ingrid Thorsen for innsatsen! Hun går nå ut av styret. 

 

Godkjent. 

 

8. Valg av representant til Representantskapsmøte 2023 

 

Årsmøte gav styret mandat til å velge representant. 

 

9. Kåring av Årets hunder 2022 og vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2022 i avdelingen 

UK: 
1.plass: Hegglifjellets YM X: 115 poeng 
2. plass: Rugdeskogens Mango Ipa: 40 poeng 
3. plass: Frostbikkjenes Nikoline: 27,5 poeng 
 

AK: 

1. plass US lille My: 90 poeng 

2. plass Janås Keela: 65 poeng 

3. plass Rørbakkens B-Tjommi: 55 Poeng 

 

VK: 

1. plass Rørbakkens B-Donna Rossa: poeng 130 

2. plass Vestviddas Efe Buffen: poeng 45 

3. plass Vestviddas Dft Fauna: poeng 25 
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Utstilling 

1. plass Snørypas lady Flanagan: 79 poeng 

2. plass Snørypas Saint Florentina 51 poeng 

3. plass Rørbakkens B-Tjommi: 42,5 poeng 

 

Årets Hund 2022 

 

Årets hund Rørbakkens B-Donna Rossa 

 

Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2022 

 

Rørbakkens B-Donna Rossa Eier: Per Arild Lie 

 

Vi Gratulerer!  

 

Vigdis Ingebrigtsen takket alle (instruktører spesielt) som har utført godt arbeid og gjort en flott 

innsats for avdelingen i 2022.  

 

 

Referent: Andreas Tumyr 

 

 

 

Protokollunderskriver     Protokollunderskriver 

        

 

 

___________________                    ___________________ 

Torill G. Hartwig      Åse Vaag 

 

 

 

Diskusjonssak: 

 

 NISK sin organisasjonsmodell, informasjon om prosessen. 

 

Vigdis går igjennom prosessen rundt dette.  

Hovedstyret ønsker at vi legger ned avdelingsstyrene, og endres til aktivitetsutvalg. 

FKF ønsker at NISK kun skal ha ett organisasjonsnummer. I dag har hver avdeling sitt eget. 

 

Det diskuteres litt i salen rundt dette. Gode poeng kommer frem.  

Medlemmene i salen ønsker den samme stemmegivningsmodellen som vi har i dag. 

 

Mer informasjon kommer, og vi skal ha et eget medlemsmøte 26.04.23 for å diskutere saker til RS 

2023. 

 


