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Enkel bevertning

Umiddelbart etter årsmøtet (ca kl. 20.00) samles det nyvalgte styret for
konstituering av styret 2018.

Årsberetning 2017
Norsk Spaniel Klub avd. Østfold
Styret i 2017 har bestått av:
Leder:

Vibeke Kvisler

Nestleder:

Tom Lassen

Styremedlem:

Therese Albom Christiansen

Styremedlem/sekretær:

Nina Johnsrød

Styremedlem:

Johnny Karlsen

Varamedlem:

Anne Myhre

Varamedlem:

Toralf Nilsen

Utstillingskomitè:

Nina Johnsrød, Vibeke Kvisler, Therese A. Christiansen

Jaktkomitè:

Toralf Nilsen, Johnny Karlsen, Bjørn Widar Wang, Anne-Grethe
Eidsvaag.

Medlemmer:

Ved utgangen av 2017 hadde avdelingen 135 medlemmer, på samme tid i fjor
hadde vi 131 medlemmer, vi har derfor ganske stabile medlemstall.

Representasjon:

Vibeke Kvisler og Therese A. Christiansen deltok på NSK’s
representantskapsmøte 6. og 7. mai 2017. Nina Johnsrød og Vibeke Kvisler
deltok på ledermøte på Gardermoen i november.

Styret:

Styret har hatt 4 styremøter i løpet av 2017. Vi har en lukket FB gruppe hvor
flere «lette» styresaker har blitt behandlet. Det har også vært møter i
komiteene i forkant av våre arrangement.
Nytt av året er at vi har hatt en jaktkomite i avdelingen. Jaktkomiteen har
hatt 2 møter.

Aktiviteter i avdelingen
Kurs:

Vi har i løpet av året avholdt jaktkurs med Susann Normann på våren, på
høsten holdt vi også jaktkurs i Rendalen med Johnny Karlsen og Toralf Nilsen

som instruktører. Vi har hatt 3 blodsporkurs i løpet av året med Vibeke
Kvisler og Nina Johnsrød som instruktører. Vi måtte dessverre avlyse årets
pelsstellskurs på grunn av for få påmeldte.

Blodsporprøve:

Vi avholdt årets blodsporprøve som vanlig i Rakkestad, i år med 40 deltakere
fra Norge og Sverige. Vi fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet både
fra deltakere og dommere. Det er mye jobb med å arrangere en slik prøve, 6
dommere og 15 sporleggere var i sving for at alt skulle gå knirkefritt.

Treninger:

Tom Lassen har holdt blodsportreninger i Fredrikstadmarka, Johnny Karlsen
og Toralf Nilsen har hatt jakttreninger for avdelingen. Treningene har vært
åpne for medlemmer i alle NSK’s avdelinger, og også for ikke-medlemmer.
De har betalt en symbolsk sum for utlegg og materiell brukt i treningen, alle
våre treninger har vært gratis for medlemmer i NSK. Treningene har blitt
annonser på klubbens facebookside.

Jaktanleggsprøve:

Det ble arrangert jaktanleggsprøve 5. august med 24 deltakere. Dommere i år
var Wenche Farstad og Arild Stenbråten.

Utstilling:

Årets utstilling ble som vanlig arrangert på bygdetunet i Rygge. Dommer for
året var Jan Roger Sauge. Det var 78 voksne hunder påmeldte på årets
utstilling, og 16 valper, utstillingen ble avholdt i strålende høstvær.

Økonomi:

Økonomien i avdelingen har vært stabil gjennom hele 2017. Vår største
inntektskilde er utstillingen og de kurs vi arrangerer, jaktaktivitetene går med
underskudd, men dette tar vi inn på andre ting i avdelingen. Vi ønsker å
bygge opp jaktaktiviteter i avdelingen, og tar høyde for at ikke alle
aktivitetene gir penger i kassa. Vi har i år startet opp med bruk av Vips for
bedrifter, det er en del gebyrer ved bruk av vips bedrift, men vi ser at vi
uansett får større inntekter på våre arrangement ved bruk av vips. Vi får
Grasrotmidler fra Norsk Tipping som også er en kjærkommen inntekt i
klubbkassa.

Salgsartikler:

Vår lille butikk med diverse hundeutstyr er fortsatt i drift og har vært med på
de fleste arrangement avdelingen har avholdt, og også andre klubbers
arrangementer.

Websiden:

Norsk Spaniel Klub har i 2017 byttet webleverandør. Det har vært endel
innkjøringsproblemer med sidene, så vi har måttet bruke facebook-sidene for
å nå ut til medlemmene. Nå ser det ut til at sidene er oppe og går, og vi håper
at oppdateringen blir lettere etter hvert som vi blir mer kjent med sidene.

Annet:

Vi beklager at vi i 2017 ikke har fått tid til å arrangere sosiale treff eller
familiedager utover treninger, kurs og prøver. Vi har fått tilbud fra 2 flotte
medlemmer om at de kan stå for et sosialt treff/familiedag i 2018, og det
setter vi stor pris på!
2017 har igjen vært et aktivt år for avdelingen og vi ser frem til et nytt år med
nye arrangementer og treff for våre medlemmer og ikke minst våre flotte
spaniels!

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold
Styret

Norsk Spaniel Klub
Avdeling Østfold
Resultatregnskap pr. 31.12.2017
Inntekter
Varesalg / kiosk
Kurs
Utstilling
Stevner og prøver
Andre inntekter
Grasrotandel

Kostnader
Varekjøp
Kurs
Utstilling
Stevner og prøver
Styrehonorar
Inventar og utstyr
Kontorrekvisita
Møtekostnader
Andre kostnader
Porto
Representasjon/bilgodtgjørelse
Premier, gaver, blomster
Bankgebyr

2017
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

28 463,50
45 650,00
30 231,00
27 550,00
6 800,00
13 487,02
152 181,52

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

27 390,84
33 978,77
10 185,75
13 076,75
4 500,00
3 180,50
1 414,60
2 960,00
3 048,00
172,90
3 806,20
9 127,90
1 341,58
114 183,79

2016
kr
kr
kr
kr
kr

7 338,00
39 560,00
52 954,00
30 800,00
33 635,69

kr

164 287,69

kr
kr
kr
kr

4 079,13
25 156,00
54 802,45
42 124,90

kr

47 273,90

kr

173 436,38

Driftsresultat
Finansinntekter/kostnader

kr
kr

37 997,73 -kr
44,91 kr

9 148,69
-

Årets resultat

kr

38 042,64 -kr

9 148,69

Balanse
Omløpsmidler
Kasse
SpareBank 1
DNB
Sum omløpsmidler

kr
kr
kr
kr

1 669,00 kr
421,42 kr
67 200,69
69 291,11 kr

2 169,00
29 079,47
31 248,47

Egenkapital
Årets resultat

kr
kr

31 248,47 kr
38 042,64 -kr

40 397,16
9 148,69

Egenkapital

kr

69 291,11 kr

31 248,47

AKTIVITETSPLAN NSK AVD ØSTFOLD 2018
DATO
24.-25. MARS

ARRANGEMENT
BLODSPORKURS

7.-8. APRIL
MAI

APPORTKURS
JAKTANLEGGSKURS

21. MAI

ORDINÆR
BLODSPORPRØVE
FAMILIEDAG/SOSIALT
TREFF

JUNI

18. AUGUST

JAKTANLEGGSPRØVE

2. SEPTEMBER

UTSTILLING

SEPTEMBER/OKTOBER BLODSPORKURS
OKTOBER
JAKTPRØVE I
RENDALEN
OKTOBER/NOVEMBER JAKTKURS I
RENDALEN

INSTRUKTØRER/DOMMERE
Nina Johnsrød og Vibeke
Kvisler
Lena Gunnarson
Johnny Karlsen og Toralf
Nilsen

Monika G. Holthe og Trond
Altmann-Pettersen
Marjoo Jaakkola

Arild Stenbråten
Johnny Karlsen og Toralf
Nilsen

Det kan i tillegg komme til arrangement/kurs på kort varsel.

ANSVARLIG
Vibeke og Nina
Nina
Johnny og
Toralf
Styret fordeler
oppgaver
Ulla Sanderoth
og Rita Møller
ansvarlig for
gjennomføring,
styret
annonserer etc
Jaktkomiteen
Styret, i
samarbeid
med avd
Oslo/Akershus
Nina og Vibeke
Jaktkomiteen
Johnny og
Toralf +
jaktkomiteen

Forslag til årsmøtet 2018:
Styret foreslår:
Det kjøpes inn en skaphenger til avdelingen for ca kr 40.000 for oppbevaring av avdelingens utstyr.
Avdelingen fremmet dette forslaget også i 2016, det falt da fordi det kom motforslag på at vi kunne
leie/låne skaphenger til spesielt utstillingen. Vi har nå prøvd å få dette til i 2 år, men det fungerer
ikke uten egen henger hvor alt vårt utstyr kan stå lagret samlet.
Vi har nå så mye stort utstyr så vi begynner også å få problemer med å lagre det forskjellige hjemme
hos styremedlemmene.
Til utstillingen 2017 så benyttet vi både lånt skaphenger pluss våre private biler, allikevel så hadde vi
problemer med å få alt fram til utstillingsplassen.
Vi hadde ved årsskiftet ca 80.000 kr på konto, og avdelingen har såpass stabil økonomi slik at et slikt
stort innkjøp ikke går ut over klubbens økonomi. Vi har også lagt fram en aktivitetsplan for 2018
som viser at vi også i 2018 kommer til å arrangere en del store inntektsgivende arrangement.

