NORSK 5C+{AffR+{UND KIUB
AVD. FINNMARK
Elvebdkken
Postboks 2274, 9501 Alta
Bankgiro 4901.25-05328

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Herved innkalles alle medlemmer

til

seneralforsamlins

Mandag 15. februar2021 kl. 18.00
Sted: SmafiDok AS, Markveien 2,9510 Alta
NB! De som ønsker å møte må melde seg på. Dette p.g.a Covidl9.
Påmeldingsadresse ; schaeferfi nnmark@ gmail. com F nst 12.02.2021
Saker:
1.

Åpning

2.

Godkj enning av stemmeberettigede

a

J.

Godkjenning av innkallelsen

4.

Valg av møteleder

5.

Godkj enning av årsberetning

6.

Godkjenning av regnskapet

7.

Innkomne saker

8.

Valg

9.

Utdeling av ærespremier

10.

Avslutning

Alta,27. januar 2021
Styret

Vedr. avdelingens ærespremier.
Vi minner om at de som har resultater i bruks, utstilling og LP, må sende inn resultatene innen 10.02.21

ARSBERETNING FOR

2O2O

Det har væft avholdt 2 styremøter i løpet av året samt 1 medlemsmøte.
I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt.
F ra I I 1 -20 trl 3 | I 12-20 har medlemstallet gått opp fra 3 I medlemm er i 201 9 til
36 i2020.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 3576,32. Dette er vi meget fornøyd med
under disse Covidl9 tider. Leie for hundeområdet koster mye. Området brukes
flittig til treninger og konkurranser. Vi ffir masse skryt av området fra
tilreisende deltakere.
Noen av våre medlemmer har også i 2020lagt ned mange timer med
dugnadsarbeide på området da det krever litt å holde orden på klubbhytta samt
resten av hundeområdet.

Når det gjelder brukshundprøver har deltakerantallet økti 2020 i forhold til
2019. Dette til tross for Covid19. Gledelig at flere medlemmer i avdelingen har
startet på prøver og oppnådd gode resultater. Gratulerer til alle.
I juni avholdt vi utstillinger med Leif Vidar Belgen, Norge, som dommer.
Påmeldingen kunne vært bedre, men ligger på det som har vært vanlig de siste
årene. Pålørdagen avholdt vi utstilling etter NKK/FCI regler. BIR ble Komsa's
Armani og BIM KN Burre Buritos.
BIR langhår ble Komsa's Mighty og BIM Komsa's Banija.
På søndag avholdt vi Klubbutstilling (Tysk mønster). V1 Brukshundklasse
Hann ble NUCH Kn Burre Buritos. Vl Brukshundklasse Tispe ble NUCH BH
AD Komsa's Kessie.
Kvaliteten på de fremviste hundene var meget god. Vi takker alle deltakere og
håper vi ses igjen i 2020.

Det har i løpet av sommeren/høsten vært jevnlig trening på hundeområdet.
Vi har også avholdt flere kurs i Iøpet av åreI, bl.a. RIK grunnkurs i oktober
2020. Det ble dessverre begrenset påmelding og deltakelse på grunn av
Covid19.

I Oktober avholdt vi igjen Klubbutstilling (Tysk mønster) med dommer Geir
Flønes, Norge. Han dømte også ved vår brukshundprøve samme helg.
Påmeldingen var ok og som forventet på utstillingsdelen, mens det på
brukshundprøven var veldig god deltakelse. Kvaliteten på de fremviste hundene
på utstillingen var meget god.

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 vært miljøtrening 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

utviklins!

Alta, 26. januar 2021
Styret

Strand
Sign.

Karl Otto Ojala Trine

Sign.

Eva V.

Ellingsen Trine Lise Nilsen

Sign.

Sign.

Ilone Maria Søderholm
Sign.

REGNSKAP FOR

2O2O

PR.3 r.12.20

N.Sch.K.avd. Finnmark

RESULTAT

DEBET

Administrasjon
Medlemskontigent
Lydi ghet/Utstil I ingÆruks
Diverse (inkl. hundeområde)
Kurs

4I71,00
0,00
2358r,09
15000,00

SLIM

42752.09

0.00

RESULTAT OVERSKUDD

3576,32

BALANSEN

DEBET

Bank pr.31 .\2.20
Post pr. 31.12.20
Kasse

Materiellbeholdning
Gjeld
EGENKAPITAL

Styret i avd. Finnmark

REVISJONSBERETNING
Regnskapet er revidert og godkjent.

Revisor:

6,00
6650,00
17741,22

783r,19
14100.00
46328.41

KREDIT

32128,48
1771,I3
4280,00
1000,00

39]I79,61

AIta26.0I.202l

KREDIT

4776,09
34403"52
39179,61

