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Referat fra ekstraordinært styremøte 2. november 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Birger Steen, Øyvind Billingsø, Thomas Kristiansen, Sverre Hennum - 

økonomi og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
Forfall: Rune Sliper og Arnt Morten Haugen 

 

 

SAK 45.2021 Søknad om økonomisk bistand fra Romerike Harehundklubb 

Bakgrunn: 

Romerike Harehundklubb har vært registrert med ulike organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistrene. Klubben har benyttet DnB, men der har tidligere administrator slettet seg 
selv, før h*n har tildelt administratorrettigheter til andre. Dette gjør at RHK ikke har tilgang til egne 

konto.  

Klubben har opprettet ny bankforbindelse i Aurskog sparebank, som er lokalbank på Romerike.  

RHK har pr nå leverandørgjeld på kr. 59 000,-. De har vært i dialog med leverandører og fått 
betalingsutsettelser, men blir nå varslet om inkassokrav dersom de ikke betaler. Leder og nestleder 

har lagt ut/betalt privat for enkelte fakturaer for å unngå inkasso, men dette er ikke en løsning for 
alle fakturaene. 

RHK er i en prosess der de fjerner et av organisasjonsnumrene og på den måten vil få tilgang til egne 
bankkonti. Dette tar dessverre lang tid, både som følge av regelverk som banken må forholde seg til 

og lang saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene.  

Klubben er nå i en prekær situasjon, og trenger økonomisk bistand fra forbundet. RHK ber derfor om 
et lån fra forbundet på kr. 70 000,- slik at klubben kan få betalt sin gjeld og drevet klubbarbeidet 

videre. Pengene vil bli ført tilbake umiddelbart etter at RHK har fått tilgang til klubbens konti i DnB.  

 

Vedtak:  
Leder i NHKF tar kontakt med leder i RHK for å verifisere at Romerike Harehundklubb ikke har flere 
utestående krav enn dem som stod på oversikten som NHKF har fått tilsendt. Forbundsstyret vedtok 

enstemmig å yte et kortsiktig lån til RHK. NHKFs regnskapsfører setter opp en låneavtale mellom 
NHKF og RHK. 

 

 

 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


