
 

 

Innkalling til årsmøte 2021 

Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte 

Dato: 24/2-2021 kl. 18.00 

Sted: SAVA – Bakericafeen, Fjæraveien, Brekstad 
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Sak 6 – årsmelding 

Styret har bestått av: 

Einar Osnes leder 

Hallvard Fremstad nestleder 

Kari Bjerkestrand sekretær 

Roar Soligård kasserer 

Jonas Jensen styremedlem 

Maria Gjelvold Frønes varamedlem m/møteplikt 

Viviann Winther Koteng varamedlem u/møteplikt 

 

Jon Foss revisor 

Kåre Jacobsen vararevisor 

 

Medlemstall 

 2019 2020 
Hovedmedlem(40) 38 41 
Familiemedlem(53) 2 3 
Tilleggsavdeling(42) 2 1 
Sum 38 45 

 

Det er avholdt 6 styremøter i 2020. 

 

Aktivitetene har vært sterkt preget av Covid-19 og flere arrangement ble avlyst eller 
gjennomført med begrensninger. 

Av samme årsak var avdelingen heller ikke representert ved generalforsamlingen. 

Til tross for dette viser resultatregnskapet et godt overskudd i tillegg til økt medlemstall. 

 

 

 

 

 



Sporkomiteen 

Helga 17-19 april 2020, ble det holdt sporkurs på Fosen. Kurset hadde 6 deltakere med 
forskjellige hunderaser. Instruktør var Karsten Stjern, som er utdannet spordommer. 

Olga Marie Jakobsen var arrangør og medhjelper og fulgte med på at reglene rundt 
koronasmittevern ble fulgt. 

Kurset startet med teori på fredagskveld på St.Hans holet og fortsatte ute i terrenget på 
Tjønnstua lørdag og søndag. Det var ei fin helg med flinke og trivelige folk og hunder. Været 
var ypperlig å holde kurs i. 

      

 

    

  



 

Utstillingskomiteen 

Avdelingens utstilling ble avlyst pga Covid-19. 

 

 

Jaktkomiteen 

 

NRK avd. Fosens Jaktprøve 2020 

Helgen 19.-21- juni ble det avholdt jaktprøver på Tjønnstua, Bjugn. Dommere denne helgen 
var Bjarne Holm. På grunn av Covid hadde vi ikke mulighet til å ta inn så mange påmeldte 
som vi hadde ønsket. Lørdag: BK: 7 og AK: 10. Søndag: BK: 12 og EK: 6. 12stk av klubbens 
medlemmer stilte hunder, dette er dobling fra i fjor!! Begge dagene hadde vi et godt 
mannskap, gode prøveopplegg og flinke ekvipasjer. 

 

 

Jaktkomiteen sier seg fornøyde med helgen! 

Takk til sponsor. 



 

 

Jaktkurs Heidi Kvan 

Helga 11.juli var vi så heldige å få Heidi Kvan utover for å holde jaktkurs for oss. Kurset var 
fulltegnet og tilpasset to grupper. Hunder som var nybegynnere og de med litt mer erfaring. 
Vi startet lørdagsmorgen og hadde flere timer på Tjønnstua både lørdag og søndag i regn, 
hagl og vind. På søndagskveld var alle fornøyde og hadde fått masse gode treningstips og 
motivasjon. Tusen takk til Heidi Kvan for at hun brukte helga på oss og ga oss en kjempe 
helg. 

 

Praktisk jakt 

Helgen 12. og 13. september bestemte vi oss for å arrangere praktisk jaktprøve. Dommer 
denne helgen var Morten Egeberg. Vi var også så heldig å få mulighet til å bruke jaktgutta 
som skyttere på denne prøven. Det ble fort en mer hektisk å vanskelig prøve å gjennomføre 
enn først forutsett. Når gåsen bestemmer seg for at Fosen ikke er plassen å være, blir det 
vanskelig å holde en slik type prøve. Men med både fleksible skyttere, dommer, påmeldte og 
hjelpere så var ikke dette et problem. Prøven ble derfor avholdt i Surnadal. Det var 4 
ekvipasjer påmeldt hvor to av de sto til Championtittler. Prøven ble veldig godt gjennomført 
med mye hjelp fra jaktgutta, tusen takk! Helgen resulterte i to jaktchampioner og en med 
bestått praktisk jakt. Gratulerer så mye til Einar, Irene og Hallvard!!   

 

 



 

Klubbmesterskap i WT 

01/11 arrangerte Jonas og Viviann klubbmesterskap i WT. Vi var så heldig å få Idar Reinås til 
dommer denne dagen. Ett flott planlagt arrangement. Hele 14 ekvipasjer stilte til start, noe 
vi er svært fornøyd med! I år var det Hallvard med Axa som ble klubbmestere, når ikke Anja 
og Milla kunne stille til start ;) Stor takk til Jonas, Viviann og Idar som fikk dette 
arrangementet til å fungere tipp topp, dette er noe vi må få til årlig. 

 

 

Treninger 

Treningene våre har for det meste pågått på Tjønnstua, kl.18.00 på onsdagskveldene. Det 
har vært litt av å på med treningene dette året da Covid har satt en stopper for mange av 
fellestreningene våre. Men vi har vært fleksible og fått trent mye likevel. Det har vært stort 
oppmøte på fellestreningene våre når de har vært, og det er kjekt å se at klubben fortsatt 
vokser. 

 

    



 

 

Liste med oppmøteansvarlig ligger på klubbens hjemmeside. Hver enkelt oppmøteansvarlig 
tar ansvar for treningen når det kommer til oppmøteplass, innhold og info. Vi har fortsatt lov 
til å bruke Tjønnstuaområdet til trening av løs hund i båndtvangstiden. Det vil si at hundene 
alltid skal være under kontroll. Det blir søkt om å få bruke området i år også. Vi har også satt 
opp nye skilt på Tjønnstua med info. 

 

Vår avdeling er ikke en stor avdeling, men selv om Covid har herjet har vi hatt et veldig bra år 
med aktiviteter. Det har gått veldig bra takket være hjelpsomme medlemmer og ikke-
medlemmer. Uten denne positive innstillingen hadde vi ikke klart å få til det vi har 
gjennomført i løpet av dette året. 

 

 

 

 



7 - Revidert regnskap for 2020 

 

RESULTAT 2020 
       

    Resultat 2020  Budsjett 2020 

DRIFTSINNTEKTER       
Kontingent    kr 7 420,00  kr 6 000,00 
Jaktprøve ordinær    kr 19 940,00  kr 50 000,00 

       
       
Jaktprøve praktisk    kr 12 911,00  kr 2 250,00 
Utstilling    kr -  kr 38 000,00 
Kurs    kr -  kr - 

Lydighetsprøve    kr -  kr - 
Administrasjon    kr 9 627,58  kr 8 000,00 
Div. kjøp og salg    kr 2 050,24  kr - 

Diverse kurs    kr 38 300,00  kr 25 000,00 

SUM DRIFTSINNTEKTER    kr 90 248,82  kr 129 250,00 

       
       

DRIFTSUTGIFTER       
Kontingent    kr -  kr - 
Jaktprøve ordinær    kr 33 181,93  kr 50 000,00 
Jaktprøve praktisk    kr 11 364,00  kr 15 164,00 

Utstilling    kr 5 392,00  kr 30 000,00 
Kurs    kr -   

Lydighetsprøve    kr -  kr - 
Administrasjon    kr 10 570,00  kr 7 000,00 
Div. kjøp og salg    kr -  kr - 
Diverse kurs    kr 18 182,00  kr 13 000,00 

SUM DRIFTSUTGIFTER    kr 78 689,93  kr 115 164,00 

      

RESULTAT FØR FINANSPOSTER    kr 11 558,89   
Renteinntekter    kr        61,34   
Finanskostnader            kr               -   

RESULTAT ÅRETS OVERSKUDD    kr 11 620,23  kr 14 086,00 

 

 

 

 

 



 



 

8- Kontingent for 2022 

Det foreslås ingen endring av kontingenten for 2022. 

 

 

9 - Budsjett for 2021 

BUDSJETT 2021  
      

    Budsjett 21  
DRIFTSINNTEKTER      
Kontingent    7 000,00  
Jaktprøve ordinær    64 500,00  
Utstilling    43 500,00  
Praktisk jakt    0,00  
Administrasjon    11 000,00  
Div. kjøp og salg    0,00  
Sporkurs    14 000,00  

SUM DRIFTSINNTEKTER    140 000,00  
      
      

DRIFTSUTGIFTER      
Jaktprøve ordinær    73 000,00  
Kontingent    0,00  
Utstilling    32 000,00  
Praktisk jakt    0,00  
Administrasjon    10 000,00  
Div. kjøp og salg    0,00  
Sporkurs    4 000,00  

SUM DRIFTSUTGIFTER    119 000,00  
      

DRIFTSRESULTAT    21 000,00  
 

 

 

 

 

 



Stemmeseddel 2021 Velges 
for 
perioden 

 FORSLAG Din stemme (sett 
kryss) 

Leder på valg:     
Einar Osnes 2021 Tar gjenvalg Einar Osnes  
Styremedlemmer:     
Jonas Jensen (2 år) 21/22 Tar gjenvalg Jonas Jensen  
Maria G. Frønes (2 år) 21/22 Tar gjenvalg Maria G. Frønes  
Viviann W. Koteng (1 år) 2021 Tar gjenvalg Viviann W. Koteng  
     
Revisor på valg     
Jon Foss (1 år) 2021 Tar gjenvalg Jon Foss  
Vararevisor på valg     
Kåre Jacobsen (1 år) 2021 Tar gjenvalg Kåre Jacobsen  
     
Valgkomite på valg     
Ann Kristin Guttelvik (1 år) 2021 Ny Ann Kristin Guttelvik  
Gøril Skaret Larsen (1 år) 2021 Ny Gøril Skaret Larsen  
Varamedlem til valgk.     
Tove-Rigmor Berg (1 år) 2021 Tar gjenvalg Tove-Rigmor Berg  
     
Representant og vararep. 
til GF 

    

 2021  Einar Osnes  
 2021    
Representant og vararep. 
til årsmøte 2021 NKK avd. 
Trøndelag 

    

 2021  Einar Osnes  
 2021    

 

 

Styremedlemmer som ikke er på valg 

Hallvard Fremstad Valgt 2020-2021 
Roar Soligård Valgt 2020-2021 
Kari Bjerkestrand* Valgt 2020-2021 

*også valgkomiteen 

Poststemmer: 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig 
forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige 
forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i 
ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. 
Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og 
åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 

 

 


