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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
NORSK RALLYLYDIGHETSKLUBB
DATO: LØRDAG 5. MARS 2022 KL. 14.00
STED: Sentralen, Hvelvet arrangementslokale

Adresse til Sentralen: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Det er dessverre ingen servering i år. Man kjøper det man selv ønsker av kaffe,
mineralvann etc. i kafé ved ankomst.
Det er begrenset antall plasser for oppmøte. Det må derfor meldes i fra om fysisk
oppmøte til norsk.rallylydighet@gmail.com.
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1.

Konstituering av årsmøtet
A.
B.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

2.

Valg av møteleder og referent

3.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4.

Valg av 2 personer til tellekorps ved valg

5.

Godkjenning av årsberetning 2021
A.

Styret 2021

I 2021 har styret sett slik ut:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år

Anneli Kilen Kjeserud
Ina Wold Eriksen
Elin Tengs
Therese Melina Alvestad
Vibeke Katrine Pettersen
Maylinn Luu
Marita Thoresen

Valgt 2021 - 2 år
Valgt 2020 - 2 år
Valgt 2021 - 2 år
Valgt 2021 - 2 år
Valgt 2020 - 2 år
Valgt 2021 - 1 år
Valgt 2021 - 1 år

Revisor: Anne Rese
Vararevisor: Beate Kjellaugsdatter Fossem
Valg komite: Jorun Soma, Roger Fredriksen, Bettina Caroline Jacobsen og Eva
Lynn Karstensen

I 2021 har styret hatt 11 styremøter på Skype/Teams. Styret har en lukket
facebookgruppe som brukes til diskusjoner før og etter møter. Årsmøtet 2021 ble
avholdt elektronisk i perioden 6.mars til 20.mars 2021.
Styret ønsker å benytte anledningen og takke Ina for hennes innsats i styret gjennom
4 år, da hun ikke tar gjenvalg i styret.

Medlemmer 2021

B.
År

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antall 137

175

240

248*

256

264

331

390

392

401

420

426

* Medlemstallet dette året er stipulert da det ikke går frem nøyaktig i årsberetningen fra 2013.

C.

Prøver i Norge 2021

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prøver i
Norge

68

77

88

136

162

180

187

194

190

I 2021 ble det planlagt 253 prøver i Norge. På grunn av covid-19 pandemien ble 63
prøver avlyst. Totalt ble det avholdt 190 prøver i 2021.
D.

NM 2021

NM 2021 ble arrangert på Hove av Arendal og omegn hundeklubb (AOH) og NRL
helgen 13.-15.august 2021. AOH hadde ansvaret for arrangementet og de offisielle
prøvene fredag og lørdag, mens NRL hadde ansvaret for NM-finalen søndag. AOH
fikk tildelt Norgesmesterskapsarrangementet for 2020, men på grunn av covid-19 ble
dette utsatt til 2021. AOH hadde brukt lang tid på planleggingen og det ble
gjennomført et svært godt arrangement. Som vanlig var NM-helgen preget av mye
variert vær og det var både vind, sol og regn. Det ble vist frem mye god rallylydighet
på stevneplassen og dette ble også sendt via streaming alle tre dager.
Tusen takk til alle som var med på å gjøre denne helgen til et rent eventyr. Gratulerer
til alle små og store seire. Det var en flott spredning av raser hele helgen, med hele
53 ulike raser.

Dommere fredag:

Dommere lørdag:

Klasse 1:

Inger Dragland

Christine Røkaas

Klasse 2:

Hilde Nysether

Christine Røkaas

Klasse 3:

Inger Dragland

Tina Stenfjell

Elite:

Christine Røkaas

Inger Dragland
Hilde Nysether

Dommere Norgesmesterskapet:
Merete Kristensen og Birgit Espeland
Overdommer: Tina Stenfjell

Plassering Norgesmesterskap
2021:
1.plass og Norgesmester: Geir Ove
Håkull og Miss Mallorys True Love 398 poeng
2.plass: Audhild Mæland og
Myrullen’s Kvikke Lotta - 395 poeng
3.plass: Karianne Johansson og
Solsvingens Chablis - 394 poeng
4.plass: Michelle Malmåsen og Kiæråsens Cnø - 383 poeng
5.plass: Hege Ertvåg og Aussie Action’s Black Quick-step - 377 poeng
6.plass: Nina Christine Trollet Tandberg og Noia - 367 poeng
7.plass: Brit Haaland og Just Me & Myself av Aussieboxy - 363 poeng
8.plass: Lise-Lotte Gundersen og Skogsvrån’s S-Killen Sirius - 362 poeng
9.plass: Brit Haaland og Øyerfjellets Petra - 361 poeng
10.plass: Hege Ertvåg og Cefeus Blazing Phoenix II - 360 poeng
Statistikk fra finalen:
Av 60 startende disket 39. Det var totalt 22 ulike raser som startet i finalen.
Av disse 22 rasene fikk 14 forskjellige raser en plassering blant de 21 som ikke
disket.
Rase

Antall

Australian Kelpie

2

Australian Shepherd

5

Belgisk fårehund, Groenendael

1

Blanding

3

Border Collie

15

Boxer

1

Dansk svensk gårdshund

1

Engelsk springer spaniel

1

Finsk Lapphund

3

Flat coated retriever

3

Golden retriever

5

Rase
Hovawart
Irish Softcoated Wheaten Terrier
Islandsk fårehund
Labrador Retriever
Norsk buhund
Pyreneisk Gjeterhund FR
Shetland sheepdog
Staffordshire Bull Terrier
Stor Puddel
Tervuren
Welsh Corgi Cardigan

Antall
1
1
2
2
1
3
3
4
1
1
1

E.

Regionsmesterskap 2021

I 2021 ble det avholdt regionsmesterskap i region nord, region midt, region vest,
region sør og region øst.
Region Nord:
Regionsmesterskapet i region nord ble avholdt av Bardu
Hund helgen 14.-15.august 2021.
Regionsmesteren ble Marita Holm Ernstsen og Isla
Workingland. De fikk totalt 454 poeng.

Region Midt:
Regionsmesterskapet i region midt ble avholdt av Røros
hundeklubb helgen 28.-29.august 2021.
Regionsmesteren ble Ane Karoline Tvedt Dyrstad og
Vito. De fikk totalt 431 poeng.

Region Vest:
Regionsmesterskapet i region vest ble avholdt av Norsk
Retrieverklubb avdeling Rogaland helgen 21.-22.august
2021.
Regionsmesteren ble Audhild Mæland og Chocomate’s
Harrys Molly My. De fikk totalt 454 poeng.

Region Sør:
Regionsmesterskapet i region sør ble avholdt av Norsk
Retrieverklubb avd. Agder helgen 9.-10.oktober 2021.
Regionmesteren ble Emilie Johansen og Midleton’s
Fearless Fia For Spotnik. De fikk totalt 449 poeng.

Region Øst:
Regionsmesterskapet i region øst ble avholdt av Follo
brukshundklubb helgen 28.-29.august 2021.
Regionsmesteren ble Bente Rødsten og Zitara Star’s
Blue Rocky. De fikk totalt 452 poeng.

F.

Godkjente instruktører og dommer

NRL har godkjent 2 instruktører i 2021.
NRL har godkjent 1 dommer i 2021.
Det vil ikke bli ny dommerutdannelse før revisjon av regelverk er fullført og nytt
regelverk har tredd i kraft.

G.

Særkomite for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen/SHK)

Kari Anne Overskeid representerer rallylydighet i Sportshundkomiteen i 2021.

H.

NKU/FCI

Solveig Zetterstrøm representerer Norge i NKU og FCI.

I.

Talenttropp i rallylydighet og Nordisk mesterskap

Talenttroppen i 2021 har bestått av:

Audhild Mæland og Molly
Karianne Johansson og Chili
Michelle Malmåsen og Glasha
Michelle Malmåsen og Cnø
Stine Strander og Keira
Hege Ertvåg og Phoenix
Hege Ertvåg og Vegas
Ellen Alexander og Xena
Ellen Alexander og Gnizt
Karine Haugland og Max
Anette Buind Nordby og Tzili
Rønnaug Nesheim og Luna
Lise Storelid og Joy
Mette Nilsen og Giggs
Karen Årseth og Lykke
Geir Ove Håkull og Snella
Janne Håkull og Jippi
Patricia Risopatron og Iza
Lise-Lotte Gundersen og Skills
Landslagsledelse:
Landslagsleder: Ina Eriksen
Landslagstrener: Solveig Zetterstrøm
Supporteransvarlig: Nina Tandberg

Landslaget:
Landslaget for 2021 ble tatt ut gjennom en uoffisiell prøve i nordisk helgen 19.-20.
juni 2021, ranking, samt den høyest plasserte fra troppen på pallen i
Norgesmesterskapet.

Nordisk mesterskap 2021
Nordisk mesterskap ble gjennomført i Stockholm helgen 10.-12.desember 2021.

Landslaget 2021 bestod av:
Geir-Ove Håkull og Snella
Mette Nilsen og Giggs
Stine Strander og Keira
Audhild Mæland og Molly
Michelle Malmåsen og Cnø
Reserve: Hege Ertvåg og Vegas

Plassering lag:
Norge kom på 3.plass i lagkonkurransen som ble gjennomført lørdag 11.desember
2021.
Plassering individuelt:

Reservenes konkurranse:

4.plass: Stine Strander og Keira
10.plass: Michelle Malmåsen og Cnø
13.plass: Mette Nilsen og Giggs
18.plass: Geir-Ove Håkull og Snella
20.plass: Audhild Mæland og Molly

3.plass: Hege Ertvåg og Vegas

Det ble også utdelt en Landslagets Ærespris til den
beste norske ekvipasjen i den individuelle
konkurransen i nordisk mesterskap.
I 2021 ble det Stine Strander og Keira.
Landslagets ærespris tildeles beste norske ekvipasje i
Nordisk mesterskap. Vinneren forplikter seg til å skrive
noen linjer om seg og sin hund i tilhørende bok. Et foto
av hund/ekvipasje bør følge med i boka. Sammen med
bok følger en rosett hvert år. Rosetten er til odel og eie
for vinneren, boka vandrer videre ved neste
mesterskap. Landslagets ærespris er satt opp etter
inspirasjon fra LPs Berits Trofé. Prisen er satt opp av
landslagsleder Ina W. Eriksen i 2021.

J.

Hederspremie 2021

Navn
Liv Edel Jægersen
Marit Opheim Bjørningstad
Benedicte Haukanes
Brit Haaland
Hilde M Ingebrigtsen
Birgit Espeland
Gunhild Heimsæter
Liv Anine Brandsgård
Karine Haugland
Rønnaug Nesheim
Marianne Sandvik
Marianne Søgaard
Therese Melina Alvestad
Patricia Hofmo Risopatron

K.

Regelverksrevisjon

Godkjenning av regnskap for 2021 og budsjett for 2022
A.
B.

7.

Kallenavn
Nelly
Proffen
Lyng
Hjertrud
Danny
Kalina
Lotta
Pinto
Max
Enya
Ellie
Tiril
Anna
Birka

Andre saker styret har jobbet med
1.

6.

Hundens navn
Nova Solstreif TaLe Amazing Nelly
Heierås Proffen
Fierrásfjellet's Lyng
Just Me & Myself av Aussieboxy
Vindvakars Lujax Danny
Redlance's Kalina Karry
Sea King's Unique Urchine
Aridgeocrat's Just-In Beaver
Days of Greys Bounty Boy
Vestafjell's Queen of the Night
Kordette al Lee Armand
Reedsweepers Legend
Meanwhile Beyond Dancing Rabbits I
Birka Bear av Bernersvansen

Regnskap 2021/Budsjett 2022 – Vedlegg 1
Revisorerklæring – Vedlegg 2

Saker fra medlemmer

Ingen innkomne saker fra medlemmer.

8.

Saker fra styret
A.

Nordisk mesterskap 2023

I 2023 skal Norge avholde nordisk mesterskap, noe som høyst sannsynlig vil medføre
høyere utgifter for NRL.

Styrets innstilling:
Det bes om at årsmøtet gir styret tillatelse til å bruke av NRLs midler til dekking av
utgifter til Nordisk Mesterskap 2023. Budsjett for NoM 2023 vil fremlegges på
årsmøtet i 2023. Styret ønsker at egenkapitalen ikke reduseres mer enn nødvendig
og at det jobbes for å få sponsoravtaler som vil bidra til et godt mesterskap.
B.

Medlemskontingent

Nåværende medlemskontingent er kroner 200,-. Medlemskontingenten er
hovedinntekten til Norsk Rallylydighetsklubb.
Styrets innstilling:
Styret i NRL ønsker at årsmøtet avgjør om det skal være en økning i medlemskontingent
fra 2023.

Sak fra medlem om forslag til endring av gjennomføring av
NM-finale
C.

På årsmøtet 2021 ble det sendt inn sak fra et medlem og årsmøtet stemte «ikke
godkjent» på dette forslaget. Dette med bakgrunn i at det i 2020 ble vedtatt
kvalifiseringsregler og prøveform for Norgesmesterskap gjeldende for to år, NM 2021 og
NM 2022. Videre var styrets innstilling at dette forslaget skulle fremmes av styret som en
styremeldt sak på årsmøtet 2022, og styret fremmer derfor denne saken på årsmøte i
2022.
Innsendt forslag:

Forslag til endring av gjennomføring av NM-finale.
Begrunnelse for endring:
Dagens system med kun èn runde i NM gir et visst preg av tilfeldighet og «flaks».
Eliteklassen i rallylydighet har rundt 150 ulike mulige skilt/skiltvariasjoner. En bane
inneholder opp til 22 skilt. Det er Norges beste ekvipasje som skal kåres. Da bør
deltagerne testes utover gjennomføring av èn enkelt bane, med de begrensninger
som ligger i det. Ved å ha et sammenlagt resultat over to runder kårer man en vinner
som viser høyt nivå gjennom to tøffe baner, og viser dermed at den behersker en
større andel øvelser. Det er viktig at Norgesmestertittelen henger høyt og at
konkurranseformen i NM får testet ekvipasjenes evne til stabilitet, i tillegg til toppprestasjon. Ved å kjøre motsatt resultatliste som startrekkefølge blir søndagens
runde en uhyre spennende affære, som også tester deltagernes evne til å tåle press.

DETTE FORESLÅS VEDTATT AV ÅRSMØTET:
Ekvipasjene må sende inn 3 resultater i offisiell eliteklasse for 3 forskjellige dommere
i eget skjema til Norsk Rallylydighetsklubb. Det vil være 35 plasser tilgjengelig for
forhåndskvalifisering.
FORHÅNDSKVALIFISERING ETTER DAGENS REGELVERK
DIREKTE KVALIFISERING: 15 plasser som kvalifiserer seg på fredagens
eliteklasse. De 15 beste i klassen, som ikke allerede er kvalifisert på andre måter,
går videre til finalerundene. Dersom det er færre enn 15 (som ikke er allerede
kvalifisert) som kommer gjennom fredagens klasse, går de resterende plassene til
reservene fra forhåndskvalifiseringslista.
DELTAKERBERETTIGELSE: Hunden må være over 18 måneder og være registrert
i NKK, NOX eller annet register godkjent av NKK. Eier/ handler må være medlem av
NKK og være enten norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast
bostedsadresse i Norge (jf. folkeregisteret).
KLASSEINNDELING: Det konkurreres etter NKKs rallylydighetsregler i elite klasse.
GJENNOMFØRING NM-FINALER
Lørdagens offisielle eliteklasse (åpen for alle) teller som første runde i NM-finalen.
De 50 ekvipasjene som er kvalifisert for finale går til slutt, og dømmes av samme
dommer. Klassen premieres som en ordinær klasse. I tillegg lages en egen
resultatliste over NM-finalistene. De tre beste premieres.
Søndag er det (uoffisiell) hovedfinale. Startlisten er omvendt resultatliste fra
lørdagen, slik at de beste går til slutt, uavhengig av størrelse. Hinder reguleres
forløpende. Resultater fra lørdag og søndag slås sammen og utgjør resultatlisten for
NM. Ved likeplassering er det søndagens tid som er gjeldende. Ingen individuell
premiering for søndagens løp.
Poengutregning
Lørdag dømmes ekvipasjene av èn dommer, maks poengsum er 200. Ved disk
lørdag, får man fortsatt gå andre runde søndag, men får da med seg 0 poeng fra
fredagens løp. Søndagens løp dømmes av 2 dommere, og begge dommernes poeng
teller, maks poengsum søndag er derfor 400. Totalt maks poengsum i NM-finalene er
600.
Finansiering og andre detaljer
Finansiering blir likt som foregående år. Det koster 500kr å delta i søndagens finale.
De forhåndskvalifiserte betaler dette på forhold, etter listen er klar. De som
kvalifiserer seg fredag, må betale via vipps innen fastsatt tid fredag kveld. Lørdagens
eliteklasse er viktig for sammenlagtresultatet, men kjøres som en vanlig klasse, med
standard pris. Deltagerne er selv ansvarlige for å melde seg til denne klassen, så
samme måte som man må melde seg på til klassen som gjelder som kvalifisering

fredag, dersom man ikke er forhåndskvalifisert. Dersom en deltager som er kvalifisert
for finale ikke har meldt seg på lørdagens klasse, kan denne stille på søndag, men
starter da med 0 poeng. Organisering av stevnet blir altså likt som tidligere år, med
fullt offisielt stevne fredag og lørdag, mens kun NM-finale går søndag.
Med vennlig (og veldig engasjert) hilsen Karianne Johansson
Styrets innstilling:
I rallylydighet har vi i motsetning til andre hundesporter forhåndskvalifisering til NMfinalen. Dette bidrar til at deltakere fra ulike deler av landet får mulighet til å delta i
Norgesmesterskap. Dette foreslår forslagstiller å beholde. Ved å beholde
forhåndskvalifisering og innføre dette forslaget, vil forhåndskvalifiserte konkurrere
over to dager, mens de som ikke har klart forhåndskvalifiseringen er nødt til å
konkurrere i direkte kvalifisering fredag og dersom man klarer å kvalifisere seg deltar
man på lik linje som forhåndskvalifiserte på prøvene lørdag og søndag. Rallylydighet
har et bredt mangfold av hunder og førere, noe mange setter svært stor pris på ved
hundesporten. Ved å innføre dette forslaget vil man med stor sannsynlighet utelukke
et stort antall ekvipasjer fra å lykkes under et Norgesmesterskap. De som ikke lykkes
med forhåndskvalifiseringen vil være nødt til å konkurrere over tre dager,
sammenlignet med de forhåndskvalifiserte som konkurrerer over to dager. Styret
mener at det vil være svært ugunstig for en del hunder å utsettes for en slik
påkjenning, der hund og fører er nødt til å prestere over tre dager.
I andre hundesporter gjennomføres Norgesmesterskap på én dag og styret i NRL
mener at dette bør være likt for rallylydighet også. Ved å opprettholde dagens
prøveform med forhåndskvalifisering, direkte kvalifisering lørdag og
Norgesmesterskap søndag, vil man i større grad opprettholde det brede mangfoldet
av raser som er noe av det man verdsetter ved rallylydighetsporten.
Styret ønsker derfor å opprettholde nåværende NM-form med forhåndskvalifisering,
kvalifisering lørdag og finale søndag og foreslår at det stemmes mot dette forslaget.

D.

Øke antall deltakere i NM til 60 deltakere

På årsmøtet 2020 ble det vedtatt kvalifiseringsregler og antall deltakere i NM-finalen,
gjeldende for NM 2021 og NM 2022. Per tid er det vedtatt 50 deltakere i NM-finalen.
Styret vedtok i 2020 å ha 60 deltakere i NM-finalen 2020, på bakgrunn av lite
rallylydighetsprøver på grunn av hundesykdommen høsten 2019 og covid-19
våren/sommeren 2020. Resten av år 2020 og 2021 var sterkt preget av covid-19
pandemien og styret ba derfor om en økning av antall deltakere til 60 deltakere i NMfinalen 2021 på et ekstraordinært årsmøte i mai 2021. Styret ønsket dette slik at flere
rallylydighetsutøvere skulle få mulighet til å nå sitt mål om å delta i
Norgesmesterskapet etter en tid preget av mange avlysninger og lite aktivitet. Det
ekstraordinære årsmøtet vedtok dette. Det har derfor ikke blitt forsøkt å avholde en
NM-finale med 50 deltakere.
Antall deltakere i NM-finalen er det som gir NRL inntekt i avholdelse av NM. Som en
konsekvens av pandemien har utgifter økt. Videre er det vedtatt at NM skal avholdes

i ulike deler av landet, slik at hele landets utøvere i større grad vil ha anledning til å
delta på en NM-helg og få mulighet til å gå et Norgesmesterskap. Dette medfører
også større utgifter for NRL, i form av blant annet reiseutgifter.
Styrets innstilling:
Styret foreslår en permanent økning fra 50 til 60 deltakere i NM-finalen. Videre
ønsker styret at de 10 ekstra ekvipasjene tas ut i lørdagens direktekvalifisering.

E.

Lovendring

Styret viser til sak på NKK sitt representantskapsmøte (RS) 2021 og avgjørelse om
ny definisjon på personlig fremmøte på årsmøter:
5. Innkomne saker
a) Forslag om å presisere i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som
gjennomføres innenfor rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte.
Forslag fra: Norsk Dachshundklubbers Forbund
Hovedstyrets innstilling:
Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor
rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte. Hovedstyret gis fullmakt til å
sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og lovmaler. Herunder
inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk
møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på
en plattform anbefalt av NKK.
Vedtak: Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres
innenfor rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte. Hovedstyret gis fullmakt
til å sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og lovmaler.
Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som
fysisk møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette
være på en plattform anbefalt av NKK.
I Lover for Norsk Rallylydighetsklubb står det per tid følgende:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og
har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved
fullmakt.
Ved fullmakt gjelder maks 1 fullmakt pr. fremmøtt medlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal sendes til styret minimum 1 uke
før årsmøtet avholdes.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Styrets innstilling:
Styret i Norsk Rallylydighetsklubb ønsker dermed at lovene for Norsk
Rallylydighetsklubb tilpasses vedtaket gjort på RS 2021.
Ny lovtekst:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og
har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved
fullmakt. Med personlig fremmøte menes deltagelse fysisk eller via digital plattform
godkjent av NKK. Det vil være opp til styret i klubben å avgjøre om møtet skal
avholdes som fysisk møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes
elektronisk, skal dette være på en plattform anbefalt av NKK.
Ved fullmakt gjelder maks 1 fullmakt pr. fremmøtt medlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal sendes til styret minimum 1 uke
før årsmøtet avholdes.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

F.

Teams

Viser til sak E. De to siste årene har covid-19 pandemien ført til utfordringer i
avholdelse av fysisk årsmøte. Mulighetene for å avholde et digitalt årsmøte har blitt
vedtatt på RS 2021, men må gjennomføres på plattform anbefalt av NKK.
Plattformen NKK anbefaler er Teams. For å kunne ha mulighet til å avholde digitale
årsmøter og eventuelle medlemsmøter må Norsk Rallylydighetsklubb kjøpe en
Teams bruker. Dette vil koste kroner 2925,- per år. Gjennom å kjøpe Teams vil man
ha mulighet til å bruke Microsoft forms til avstemminger. Styret benytter i dag Teams
via private kanaler til å avholde styremøter.
Styrets innstiling:
Norsk Rallylydighetsklubb er en landsomfattende klubb. Gjennom å benytte Teams
og Microsoft forms vil man kunne gi alle landets medlemmer avstemmingsmulighet,
uten å måtte benytte seg av post eller oppmøte. Gjennom å ha Teams kan man
videre kombinere både fysisk og digitalt møte, og gi klubbens medlemmer større
muligheter til å delta på årsmøter. Styret mener at det vil være en fin måte å
inkludere alle klubbens medlemmer.

Styret ønsker at årsmøtet vedtar teams til Norsk Rallylydighetsklubb.

9.

Valg – Valgkomiteens innstilling og stemmeseddel
A.

Valg – styret

B.

Valg – revisor og vararevisor

C.

Valg – valgkomité

10. Utdeling av Hederspremie 2021

VEDLEGG
Vedlegg 1 – Regnskap 2021/Budsjett 2022
Budsjett 2022
Inntekter
Medlemskontingent
Stevneinntekter NM RM
Dommerseminar inntekter
Salg av profileringseffekter
HP egenandel
Mva kompensasjon
Sum inntekter

Budsjett
2021
83 000
20 000
30 000
27 000
2 000
24 000

Regnskap
2021
85 150
31 500
21 764,80
3 250
15 473

Budsjett
Noter
2022
85 000
30 000
1
42 000
20 000
2 000
15 000

186 000

157 137,80

194 000

20 000
20 000
75 000
25 000
1 000
2 000
800
2 500
3 800
1 000
12 000
15 000
10 000
2 500
3 500
-

30 521
2 523,15
9 705
58,90
2 262
167,50
370,76
1 593,75
2 480,09
11 775
17 866,25
2 578,75
11 700

20 000
40 000
75 000
15 000
1 000
2 000
400
1 000
1 600
2 493,75
10 500
17 000
5 000
2 925

194 100

93 602,15

193 918,75

6 331

63 535,65

81

Kostnader
Stevneutgifter NM
Møter, reiser, administrasjon
Dommerseminar utgifter
Kjøp av profileringseffekter
Kontorrekvisita
Gaver
Bankgebyr
Porto NRL
Hjemmeside
Regnskapsprogram
Diverse
Styrehonorar
HP premier og rosetter
Dogs4All
Trykksaker
Æresmedlemmer
Talenttropp/Landslagstropp
Teams
Sum utgifter

Resultat overskudd / underskudd:
Balanseregnskap for NRL 2021
Bankinnskudd 01.01.2021
Bankinnskudd 31.12.2021
NOTER:
1
2
3
4
5

Basert på 60 finalister, reduseres ved
færre
Fysisk årsmøte og NM i nord
Etterbetaling styremedlem minus porto
Spons landslaget
NKK Teams - hvis årsmøtevedtak

252 475,95
318 030,15

2 018,10
-

-

(1)
2

3

4
5

Vedlegg 2 – Revisorerklæring

Vedlegg 3 – Valgkomiteens innstilling

Valg 2022 Norsk Rallylydighetsklubb
Valgkomiteen har i år bestått av:
Jorun Soma
Roger Fredriksen
Bettina Caroline Jacobsen Vara: Eva Lynn Karstensen
Valgkomiteen har hatt 1 teamsmøte der alle medlemmer, inkludert vara, har deltatt.
Alle medlemmer av styret som er på valg i 2022 er forespurt om å fortsette i/forlate sine verv, eller
de har selv meldt ifra på e-post/sms at de ønsker å fortsette i/forlate sine verv.
I år har det kommet inn 1 forslag til kandidater i tillegg til at medlemmer i valgkomiteen har hatt
noen forslag selv. Det har vært et antall som er blitt forespurt og som har takket nei til verv.
Funksjon/verv

Navn (2021)

Verv på valg 2022

Valgkomiteens
innstilling til valg
2022

Leder

Anneli Kilen Kjeserud

Anneli Kilen Kjeserud

Nestleder
Styremedlem

Ina Wold Eriksen
Elin Tengs

Styremedlem
Styremedlem

Maylinn Luu
Vibeke Katrine
Pettersen
Therese Melina
Alvestad
Marita Thoresen

Ikke på valg (1 år
igjen)
På valg (2 år)
Ikke på valg (1 år
igjen)
På valg (2 år)
På valg (2 år)

Styremedlem
Vara styremedlem

Revisor
Revisor
Vara revisor

Valgkomiteen
Medlem
Medlem
Medlem
Vara medlem

Ikke på valg (1 år
igjen)
På valg (1 år)

Benedicte Jonsebråten
Elin Tengs
Maylinn Luu
Vibeke Katrine
Pettersen
Therese Melina
Alvestad
Marita Thoresen /
Karen Årseth *

Anne Rese
Beate Kjellaugsdatter
Fossem

På valg (2 år)
På valg (1 år)

Anne Rese
Beate Kjellaugsdatter
Fossem

Roger Fredriksen
Jorun Soma
Bettina Caroline
Jacobsen
Eva Lynn Karstensen

På valg (1 år)
På valg (1 år)
På valg (1 år)

Roger Fredriksen

På valg (1 år)

Bettina Caroline
Jacobsen

* Her er det det listet opp et medlem i styret for mye, så her må årsmøtet gjøre et valg da
valgkomiteen ikke vet nok om kandidatene til å gjøre et valg.

STEMMESEDDEL VED VALG I NORSK RALLYLYDIGHETSKLUBB
Brukes både ved forhåndsstemming og for å stemme på årsmøtet.
De som ønsker å forhåndsstemme legger sin stemmeseddel i lukket konvolutt inni en annen konvolutt.
I den ytre konvolutten legges et ark med avsender sitt navn. Konvolutten med stemmeseddel skal
åpnes på årsmøtet.
Sendes til: Anneli Kjeserud, Belsbyveien 220, 1730 Ise, innen 25.02.2022.

DET SKAL VELGES EN NESTLEDER:
Kandidater:

Sett kryss om du stemmer på kandidaten:

Benedicte Jonsebråten
DET SKAL VELGES TO STYREMEDLEMMER:
Kandidater:

Sett 2 kryss for de kandidatene du ønsker som styremedlem:

Maylinn Luu
Vibeke Katrine Pettersen
DET SKAL VELGES ETT VARAMEDLEM:
Kandidater:

Sett 1 kryss for den kandidaten du ønsker som varamedlem:

Marita Thoresen
Karen Årseth
DET SKAL VELGES EN REVISOR OG EN VARAREVISOR:
Kandidater:

Sett kryss om du stemmer på kandidaten:

Revisor: Anne Rese
Vararevisor: Beate Kjellaugsdatter Fossem

DET SKAL VELGES FIRE TIL VALGKOMITÉ
Kandidater:

Sett kryss om du stemmer på kandidaten:

Roger Fredriksen

Varamedlem: Bettina Caroline Jacobsen

Viser til lover for Norsk Rallylydighetsklubb § 3-4:
«Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det er valgfritt kan
reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i
hovedregelen begrenset til to kandidater, men likevel slik at det kan reguleres at det
ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.
Særlige forhold må begrunnes og protokollføres hvor forskjellige interesser, herunder
geografi / regioner, er forsvarlig ivaretatt.»

