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  Norske Harehundklubbers Forbund 

 
 
 
Ekstraordinært RS 2020, Park Inn Oslo Airport Hotel West 15/8-2020 kl.10.00 
 
 
Først var det registrering av de frammøtte. Det møtte 18 deltakere og inkl. fullmakter hadde det 
ekstraordinære RS-møtet 25 stemmer.  
 
Leder i NHKF Arild Nygård ønsket representanter fra klubber og ringer velkommen. Han informerte 
deretter om at representantskapets ordfører og varaordfører hadde meldt forfall til møtet, og ba om 
godkjenning for at Per Olav Bergli kunne fungere som sette-ordfører.  
Leder overlot deretter ordet til Per Olav Bergli.  

Til å undertegne protokollen ble Bjarne Oppegård og Willy Jensen valgt. 
Tellekorps: Inger Haugland, Dag Inge Bjørkevoll og Bjarne Oppegård.  

Saker som skulle behandles på det ekstraordinære representantskapsmøtet var Årsberetning 2019, 
Regnskap 2019 og Budsjett 2020.  

Innkallingen ble godkjent. 
 
 
Neste ordinære RS blir søndag 18.april 2021. Sted kommer vi tilbake til. 
 
 

1. Årsberetning 2019  
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Arild Nygård, nestleder: Sjur Danielsen, styremedlemmer: 
Bjørn Widar Saga, Sverre Hennum og Rune Sliper. 
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Arild Nygård.  
 
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
2. Regnskap 2019 
Resultatmessig ble 2019 et godt år for NHKF, med et overskudd på hele kr. 124.416,-. Om dette er 
utelukkende positivt for vår organisasjon kan det dog stilles spørsmålstegn ved. Det er blant annet 
slik at tre kostnadsposter; Indeksbasert Hundeavl, Eksteriørdommerkonferanse, og kurs ikke ble 
benyttet. Det er poster på til sammen kr. 55.000,- Møtekostnadene er også vesentlig lavere enn 
budsjettert, da styret mer har benyttet seg av elektroniske plattformer. Dette er hovedsakelig 
årsakene til avviket mellom balansert budsjett og resultat.  

Medlemskontingenten ble i 2019 økt til kr. 300,-. Styret var dog noe ambisiøse mht medlemsvekst, 
og resultatet havnet snaut 30.000,- kroner under budsjett. De øvrige postene er det kun små avvik 
mot budsjett. I balansen Pr. 31.12.2019 hadde vi kr. 1.233.257,81 i eiendeler. Dette fordeler seg på 
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kundefordringer og bankinnskudd. Det er kortsiktig gjeld eller avsetninger for forpliktelser på til 
sammen kr 85.641,-. Egenkapitalen er på kr. 1.147.616,81. NHKF har med dette en solid økonomi. 
 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

 

3. Budsjett 2020 
Regnskapsansvarlig Sverre Hennum fremla Budsjett for 2020. Med bakgrunn i Covid-19 og 
koronapandemien hadde styret laget et revidert budsjettforslag for 2020.  
 
Vedtak: Det reviderte budsjettet ble enstemmig godkjent  
 

 

 

 

Representantskapsmøtet ble hevet kl. 11.00. 

 
Referent 
Mette Køhler Bjørkkjær 
Sekretær 

 

 
 

 

 

Til å undertegne protokollen 

 

 

Bjarne Oppegård    Willy Jensen 


