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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Herved innkalles alle medlemmer til generalforsamling

Onsdag 13. februar 2019 kl. 1 8.00
Sted: Tryg, Bossekoptorget, Alta

Saker:

Åpning

Godkj enning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallelsen

1.

2.

4.

5.

6.

t.

Valg av møteleder

Godkj enning av årsberetning

Godkjenning av regnskapet

Innkomne saker

8. Valg

9. Utdeling av ærespremier

10. Avslutning

AIta,27. januar 2019
styret

Vedr. Ærespremier;
Vi minner om at de som har resultater i bruks, utstilling og LP, må sende inn resultatene innen 08.02.19



ÅRSBERETI\ING FOR 2018

Det har vært avholdt 3 styremøter iløpet av året samt 2 medlemsmøter.
I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt.
Fra lll-18 til 3Ill2-18 har medlemstallet gått ned fra 33 medlemmer i2017 trl
32 i 20t8.
Regnskapet viser et overskudd på kr.5640,75. Dette er vi meget fornøyd med
da det koster å holde området i Alta vedlike. Leie for hundeområdet koster
mye. Det skal sies at mye av kostnadene her er sponset. Området brukes flittig
til treninger og konkurranser. Vi får masse skryt av området fra tilreisende
deltakere.
Noen av våre medlemmer har også i 2018 lagt ned mange timer med
dugnadsarbeide på området. Det krever litt å holde orden på klubbhytta samt
resten av hundeområdet.

Når det gjelder brukshundprøver har deltakerantallet vært nedadgående i
forhold trl2017. Gledelig at flere medlemmer i avdelingen har startet på prøver
og oppnådd meget gode resultater. Våre medlemmer har også deltatt med meget
gode resultater på Norsk Vinnerutstilling i sommer. Flere av hundene ble
Norske Vinnere. Gratulerer til alle.

I juni avholdt vi utstilling med Svein-Egil Vagle, Norge, som dommer.
Påmeldingen kunne vært bedre, men ligger på det som har vært vanlig de siste
årene. BIR ble Komsa's Nix og BIM Komsa's Jazz.
BIR langhår ble Komsa's Mighty.
Det ble også denne helgen avholdt LD-utstilling. Kvaliteten på de fremviste
hundene var meget gode. Vi takker alle deltakere og håper vi ses igjen ved en
annen anledning.

I september avholdt vi utstilling etter tysk mønster. Dommer her var Bjørrr
Lundberget, Norge. Det var bra påmelding med mange flotte hunder. Helgen
ble ellers brukt til brukshundkonkurranser/kåringer og sosialt samvær.

Tilbakemelding fra deltakerne er bare positive.
Ellers har medlemmers hunder giort det meget godt på andre utstillinger. Vi har
også hatt medlemmer som har gjort det veldig bra på Lp og Rallylydighet.

Det har iløpet av sommeren/høsten vært jevnlig trening på hundeområdet.
Vi har også hatt brukshundkurs.
I tillegg har vi flere ganger hatt grilling m.m. på klubbområdet. Den sosiale
delen er både hyggelig og viktig for våre medlemmer.



Ellers har det har i løpet av året værtmll1øtrening i vinterhalvåret og
brukshundtrening i sommerhalvåret her i Alta.

På miljøtreningen har det til tider vært god deltakelse mens det på
brukshundtreningene gjerne må komme flere. Som helhet ser vi en positiv
utvikling!

Alta, 26. januar 2019
Styret

Karl Otto Ojala Trine Strand Ilone Maria Søderholm
Sign. Sign. Sign.

Eva V. Ellingsen
Sign.



REGNSKAP FOR 2018

PR.31.12.18

N.Sch.K.avd. Finnmark

RESULTAT

Adrninistrasjon
Medlemskontigent
Lydi ghet/UtstillingÆruks
Diverse (inkl. hundeområde)
Kurs

DEBET KREDIT

10694,70
0,00 6215,00

18142,12 20952,50
15556,00 5466,07

0.00 17400.00

SLn4 44392.82 50033.57

RESULTAT OVERSKUDD

BALANSEN

Bank pr.31 .n.f8
Post pr. 3l.I2.fB
Kasse
Materiellbeholdning
Gjeld
EGENKAPITAL

5640,75

DEBET KREDIT

3 1586,48
r77I,l3
4280,00
2000,00

39637.6r
39637.6t 39637.61

AIta26.0I.2019

Styret i avd. Finnmark

REVISJONSBERETNING

Regnskapet er revidert og godkjent.
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