
Velkommen til årsmøte i  
Norsk Rallylydighetsklubb 
 
Dato: Lørdag 3. mars 2018 kl 14.00   
 

Sted: NKK’s lokaler på Bryn 
Adressen er Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo 
 
Det er godt med parkeringsplasser i området. 
Nærmeste T-bane stasjon er Brynsenga. Se kart.  
 
Det blir enkel servering.   
 

Saksliste: 
1. Konstituering av årsmøtet 

1.1 Godkjenning av innkalling 
1.2 Godkjenning av dagsorden 

2. Valg av møteleder og referent 
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
4. Godkjenning av årsberetning 2017 
5. Godkjenning av regnskap for 2017 og budsjett 2018 
6. Saker fra medlemmer – ingen innsendte saker eller forslag til kandidater 
7. Saker fra styret   

7.1 Økning av medlemskontigenten med kr. 20. 
7.2 Ny lovmal fra NKK. 
7.3 Nye regler og rutiner for HP-søknader 

8. Valg  
9. Styret informerer om dommerhonorar og arbeidet med regelverkendring. 
10. Utdeling av Hederspremie 2017. 

 
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles, jfr. Klubbens lover § 11.  
Benkeforslag er ikke tillatt. 
 
Ønsker du klubbeffekter? Genser, T-skjorte, merke – send e-post i forkant av møtet 
til lykkeliten1989@hotmail.com  så tar Anneli med. Hun oppgir også pris og det er fint 
om du tar med kontanter for å betale. 
 
Vi håper på et hyggelig møte i Oslo. 
 
Styret   
 

Vedlegg: 
1. Årsmøtesaker  
2. Årsberetning 2017 med regnskap 2017 og budsjett 2018 
3. Valgkomiteens forslag til nytt styre  
4. Kart som viser NKK’s lokaler på Bryn  
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Vedlegg 1: Årsmøtesaker 

6: Årsmøtesaker mottatt fra medlemmer 

Styret har ikke mottatt noen saker fra medlemmene. 

7: Årsmøtesaker fra styret 

 

7.1: Økning av medlemskontigenten med kr. 20. 

Medlemskontigenten har i mange år vært kr. 150. Dette er en av de laveste klubbavgiftene i 

NKK-systemet. Med bakgrunn i pr isøkning i samfunnet generelt og inntektsgrunnlaget t il 

klubben, foreslår styret å øke kontigenten til kr. 170 pr år gjeldende fra 1.1.2019.  

7.2 Ny lovmal fra NKK. 

Alle klubbene har fått tilsendt en lovmal fra NKK som vi må vedta på årsmøtet. Den nye 

lovmalen har ingen store endringer fra gammel lovvmal for oss som klubb.  

 

7.3 Nye regler og rutiner for HP-søknader. 

a: Regelverket blir i alt vesentlig som i dag med ett unntak – den som søker må også være 

medlem i NRL det året HP-en deles ut, slik at HP-vinner møter på årsmøtet som NRL-

medlem med stemmerett.  

b: HP-ene koster oss i dag ca. 350 pr. stykk uten utgifter til porto. Dette er en stor og 

stigende utgiftspost for klubben. Styret synes det er hyggelig å også kunne gi fremtidige HP-

vinnere samme fine premie, brodert kobbel og stor HP-rosett, som i dag – men må finne en 

løsning som gjør at vi kan forsvare dette økonomisk. Styret foreslår at rutinene for HP 

søknad endres slik at alle mottar klubbens HP-rosett (ca. kr. 100), men man krysser av om 

man ønsker kobbel eller ikke, og man må selv dekke kr. 150 av kostnadene med kobbelet 

(ca. kr. 250). De som ikke kan møte må dekke det det koster å få sendt ut HP-premien.  

 

Vedlegg 2: Årsberetning 2017 
Ligger som eget vedlegg 

  



Vedlegg 3: Valgkomiteens forslag til nytt styre  

Rolle: Kandidater:   

Leder (2 år) Kari Anne Overskeid Sørlandet (Iveland) Valgt 2017 for 2 år 

Styremedlem (2 år) Inger Handegård Vestlandet (Sogn) Valgt 2017 for 2 år 

Styremedlem (2 år) Inger Dragland Nord-Norge (Harstad) Velges 2018 for 2 år 

Styremedlem (2 år) Elin Tengs Vestlandet (Bergen) Valgt 2017 for 2 år 

Styremedlem (2 år) Anneli Kilen Kjeserud Østlandet (Sarpsborg) Velges 2018 for 2 år 

Styremedlem (2 år) Ina Wold Eriksen  Østlandet (Drammen) velges 2018 for 2 år 

    

Varamedlem (1 år) Anette Buind Nordy Østlandet (Ullensaker) Velges 2018 for 1 år 

    

Revisor: (1 år) Anne Rese   Velges 2018 for 1 år 

Vararevisor: (1 år) Kjersti Pettersen   Velges 2018 for 1 år 

Valgkomite: (1 år) Eva Lynn Karstensen  Velges 2018 for 1 år 

 Magnhild H. Opdahl  Velges 2018 for 1 år 

 Ane Andersen  Velges 2018 for 1 år 

 Siwi Endresen  Velges 2018 for 1 år 

 

Vedlegg 4:  

 

 
 
Kart/flyfoto over Bryn. 

 


