
 

 

 

 

 

PROTOKOLL FOR  

HAMMERFEST OG OMEGN HUNDEKLUBB, 

 

Tid: 01.02.2021 kl. 19.00-21:00. 

Sted: Fuglnesskole  

Tilstede: Marit, Karoline, Liv Hilde, Jarle, Vibeke 

Forfall: Linn-Kristin 

Sak 6/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Enstemmig godkjent. 

Sak 7/2021:  Gjennomgang av mail 

Hammerfeststaller: Vi har spurt om medlemsrabatt, styreleder tar dette med til styret i stallen. 

Per Arne (G Hagen): Etterspurt lån av hall. Har ingen hall ledig.  

Medlemmer: Flere har problemer med å melde seg inn i klubben via NKK. Henviser de videre 

til NKK. 

Mail fra medlem, må svares på. (leder er inhabil)  

 

Sak 8/2021: Økonomi i klubben 

97 633 kr på kontoen pr 01.02.2021. Sponsen fra Finnmark ressursselskap er ikke kommet inn 

(10 000 kr).  

Inn på konto i januar NKK: 12 000 (medlemskontingent). 140 medlemmer, 20 medlemmer 

har ikke betalt.  

3000 kr i spons fra Blokk til ny trapp.  

Vipps: Ubetalt for en del tennbriketter. Alt som har vært ubetalt er nå oppgjort.  

 

 



Politiet har spurt om det er rett at summen vi anmelder for er 468 728 kr. Rett sum er 510 000 

kr. Vibeke og Anne-Grete går gjennom for å finne eksakt beløp, slik at det blir riktig. 

De 60 000 fra vipps skal vi ikke bry oss om. 

Årsberetningen blir klart til årsmøte i Mars.  

 

Sak 9/2021: Søknad om grunnstøtte og driftsstøtte. 

Kommunen har søknadsfrist 15.03.2021, det er et enkelt skjema vi fyller ut.  

Fikk støtte i fjor til ny pc. 

Kan søke støtte på utstyr og drift. Vibeke ønsker å søke støtte til advokat. Først få 

prisoverslag på advokat (Kirksæter). Styret er enige.  

Sparebanken: Søker om hjelp til drift. Legger frem driftskostnadene.  

Søker alle bedrifter i Hammerfest. Jarle hører med Siw om hun kan skrive søknader.  

 

Sak 10/2021:  Årsberetning 

Vibeke går gjennom årsberetningen som hun og Even har skrevet.  

 

Sak 11/2021:  Regnskap og budsjett 

- Linn-Kristin har satt opp forslag til budsjett. Vibeke går gjennom dette.  

- Treningsavgift: Anne-Grete sender ut treningsavgift til de som trener Agility.  

- Legger inn flaskeinnsamling og spons som post. 

- Tar ned inntekt på medlemskontingent.  

- Hvor mange esker tennbriketter har vi igjen? Prøver å selge merker og capsene vi har 

liggende.  

- Øker leieavgifter av lokaler.  

Vibeke sender endringen til Linn-Kristin 

 

Sak 12/2021: Innkommen sak fra medlem 

Gjennomgått. 

 

Sak 13/2021: Medlemsmøte 



17.02.2021 – Sendt inn innkalling på dette. Gjennomføres digitalt. Der skal vi informere om 

status i klubben og tar opp annonsering på vår FB-side. Stevne komitéen skal også informere 

om sitt arbeid.  

Informere om trening i treningstidene. Ulike hunder har ulike behov for trening.  

 

Sak 14/2021:  Årsmøte 

23.03.2021: Janne-Grethe er borte på jobb, noen andre må derfor skrive referat.  

Marit stiller som nestleder.  

Valg av representanter til årsmøte til NKK Troms og Finnmark.  

Arbeidsmøte før årsmøtet 22.02.2021 kl. 1900.  

 

Sak 15/2021:  Annonsering på klubbens sider 

Marit: De som får lov å annonsere kurs og aktiviteter er nærliggende hundeklubber (for alle 

raser). Samfunnsnyttige tjeneste hunder får lov å annonsere (Røde kors og Norske 

redningshunder). Rene raseklubber får ikke annonsere.  

Styret er enig i dette. 

 

Sak 16/2021: Instruktøravtalen 

Gjennomgår avtalen. Øker blant annet priser på kursene.  

 

Sak 17/2021 Utestenging av medlem 

20.02.2021 må vi gjøre skrive et nytt vedtak. Suspenderes 6 mnd i gangen til det foreligger en 

dom.  

 

Sak 18/2021:  Eventuelt 

- Vibeke tar kontakt med Jonny Løkke om leie av lokale til treninger.  

- Janne-Grethe sender mail til styret i parkeringshuset, låne eller leie til å trene hund 

noen timer i uka.  

- Vibeke legger ut info om støttekontakt med hund med en gang!  

 

Neste møte:  


