
 

Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: 
 

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 
 
Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. 
 
Tidspunkt: 20. mars 2018 kl. 19:00  
Møtested: Skytterhuset, Losbyveien 201 
 
Opptak av navnefortegnelse ved inngang. 
 

Dagsorden: 
 
1. Åpning av årsmøtet 
 
2. Valg av: 

a. Møteleder 
b. Referent 
c. To medlemmer til å underskrive protokollen 
d. To medlemmer som tellekorps 

 
3. Godkjennelse av innkalling og agenda 
 
4. Årsberetninger for 2017 

a. Årsberetningen fra Styret 
b. Årsberetningen fra Instruktørgruppa 

 
5. Årsregnskap for 2017 og budsjett for 2018 
 
6. Handlingsplan 
 
7. Innkommende forslag: 

a. Fra styret: Medlemskontingent (obligatorisk punkt) 
b. Endring av klubbens lover (Pålagt endring i lovnorm fra NKK) 

 
8. Valg 
 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i Lørenskog Hundeklubb 
 
 
Tor Ole Grønvoll 
Leder 
 
 
 
Denne invitasjonen, årsberetninger, regnskap og budsjett, handlingsplan og innkomne forslag kan 
lastes ned fra våre hjemmesider: www.lorenskoghundeklubb.no. 
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4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2017 
 

Klubbens styre har bestått av: 
Leder Tor Ole Grønvoll (Valgt inn for 1 år) 0 år igjen 
Nestleder Mette Teigen  1 år igjen 
Sekretær Vivi Kleven  1 år igjen 
Kasserer og regnskapsfører Per Erik Hox 0 år igjen 
Styremedlemmer Lene Kleven 0 år igjen 
 Toril Løken 0 år igjen 
 Rolf Hovik 1 år igjen 
 Karen Årseth 1 år igjen 
Vara styremedlemmer Rita Kleven 0 år igjen 
 Tone Aarskaug 0 år igjen 
Revisor Svein Eslund 1 år igjen 
Vara revisor Tone Aarskaug 1 år igjen 
Leder for valgkomité Solveig Bjørnholt 1 år igjen 
Medlemmer valgkomité Erik Rogne 1 år igjen 
 Tove Lyngstad 1 år igjen 
Varamedlem valgkomité Ellen Sigtun 0 år igjen 

 

Fakta om 2017: 
Pr. 31.12 2017 hadde klubben totalt 231 medlemmer fordelt på 187 klubbmedlemmer og 44 
husstandsmedlemmer. 
(I forrige periode hadde klubben totalt 260 fordelt på 209 klubbmedlemmer og 51 
husstandsmedlemmer.) 
 
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter. Ingen ekstraordinære styremøter er avholdt. Det har vært 
avholdt 3 samarbeidsmøter og 2 medlemsmøte. 
 
Klubben har et overskudd på kr. 44.796 i 2017 (kr. 63.822 for 2016) og en egenkapital på kr. 442.774 
ved utgangen av 2017. (kr. 397.977 for 2016) 
 

Resultat av handlingsplan for 2017: 
(Deler av denne fremgår i årsberetningen fra instruktørgruppa, vedrørende kurs, prøver, cuper og 
utdanning.) 
 
Medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest: 

• Medlemsmøter ble avholdt den 7. januar med foredragsholder fra Evidensia Lørenskog 
Dyreklinikk og 10. oktober med Rune Moen. 

• Sommeravslutningen ble avholdt den 20. juni.  

• Årsfesten ble avholdt 28. januar 2017 på Bøndernes Hus. 
 
Medlemstreningene på tirsdager ble videreført, med styrets medlemmer som verter: 
Det har ved anledning vært servert kaffe, te, gløgg og pepperkaker. 
 
Messer og lokale arrangementer: 
Klubben var ikke deltagende på messer eller lokale arrangementer, men arrangerte Rallystevne i 
samarbeid med Fet og Omegn Hundeklubb på deres plass den 9. september. 
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Videreutvikle hjemmesiden og Facebook: 
Hjemmesiden har vært det primære stedet for informasjon, mens Facebook har blitt en stadig 
viktigere informasjonskanal ovenfor medlemmer. Både hjemmesiden og Facebook-siden har hatt 
vekst i 2017.  
 
Intensivere samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret: 
Det har vært avholdt samarbeidsmøter (25. april, 5. september og 21. november) og styrets 
medlemmer har stilt som verter på medlemstreningene sammen med den som leder dagens trening 
fra instruktørgruppa. 
 
Opprettholde arbeidsgruppe som jobber for innendørs treningslokaler: 
Gruppa har jobbet gjennom året med å se på ulike lokaler og forsøkt å finne egnet tomt for å sette 
opp hall. Det er avholdt møter med kommunen for å få fremdrift på tiltaket. Vi fikk nytt avslag på 
søknad om hall på Fredheim, og videre samarbeid med kommunen er vanskelig da de ikke har 
alternative eiendommer. 
 
Grupper og komiteer: 

Instruktørgruppa Leder: Kristin S. Øydvin 
Bruksgruppa Per Erik Hox, Toril Løken, Erik Rogne 
Lydighetsgruppa Leder: Vivi Kleven 
Rallygruppa Leder: Vivi Kleven 
Representasjonsgruppa Leder: Mette Teigen 
Media Leder: Mette Teigen 
Festkomite Kirsti Engan Frenger, Ingvill Viddal 
Medlems- og kurskontakt Tor Ole Grønvoll 

 
 
Styrets signaturer: 
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4.b. ÅRSRAPPORT FRA INSTRUKTØRGRUPPA 2017 
  
Det er avholdt 5 instruktørmøter våren 2017, og 4 møter høsten 2017. 
 
En representant fra instruktørgruppa har deltatt på de fleste styremøtene i klubben som ble avholdt i 
2017. 
 
Utdanning 
Det er utdannet en ny NKK trinn 1 instruktør i klubben dette året og en elev har fått godkjenning for 
opprykk til hjelpeinstruktør.  
 
Kursvirksomheten 
Første halvår ble det gjennomført totalt 8 kurs. 
1 kurs på vinteren (valpekurs), og 7 kurs på våren (valpekurs, grunnkurs, unghundkurs, 
bronsemerkekurs, videregående lydighetskurs og brukshundkurs). 
Annet halvår ble det gjennomført totalt 5 kurs (valpekurs, grunnkurs, unghundkurs, bronsemerkekurs 
og videregående lydighetskurs)                          
Ett kurs ble avlyst (brukshundkurs) 
 
Bronsemerkeprøve i lydighet ble avholdt to ganger i 2017 (etter hvert bronsemerkekurs) 
 
Totalt 87 kursdeltakere har deltatt på kurs hos oss i 2017 
 
Hovedkursene ble endret fra 10 til 8 kurskvelder fra påske (andre kursrunde). 
Startet samtidig med felles teorikveld for alle hovedkursene, og kurskompendiene ble endret. 
Opplegg for felles teorikveld ble også laget. 
 
Videreutdanning/fellessamling, for de med verv i klubben, ble avholdt hos Østlies hundesenter 17.-
19. mars. (11 deltakere) 
 
Konkurranser 
Klubben arrangerte stevne i rallylydighet i Fet 9. september. Ca. 70 ekvipasjer stilte til start. 
Det er ikke blitt arrangert interncup i lydighet eller rallylydighet for klubbens medlemmer i 2017. 
Medlemmer fra klubben har deltatt i diverse konkurranser utenfor klubben. 
 
Andre aktiviteter  
Gjennomførte medlemstrening hver tirsdag, unntatt jule-, påske- og sommerferien.  
Her er det godt oppmøte, og mange nye som dukker opp. 
Rally-gruppa har hatt treninger på søndager. 
Det er avholdt noe sportrening/rundering på våren.  
 
  
For Instruktørgruppa: 
 
 
Kristin Sønsteng Øydvin 
Leder for instruktørgruppa    
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5. Årsregnskap for 2017 og budsjett for 2018. 
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Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 er gjennomgått og vedtatt i styremøte i Lørenskog 

Hundeklubb 

 
Styrets signaturer Lørenskog 20. februar 2018:  
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6. Handlingsplan 

Oppsummering av handlingsplan 2017 
 

• Arrangere stevne i rallylydighet 
Gjennomført 
 

• Holde 3 kursrunder: 2 på våren og 1 på høsten 
Gjennomført 
 

• Arrangere diverse helgekurs 
Gjennomført 
 

• Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører 
En ny instruktør (Toril) og en ny hjelpeinstruktør (Lene) 
 

• Videreutdanne instruktører 
Ingen videreutdannet  
 

• Videreføre klubbens interne cup i lydighets 
Ikke gjennomført 
 

• Videreføre klubbens interne cup i rallylydighet 
Ikke gjennomført 
 

• Videreføre medlemstrening på tirsdager, med styrets medlemmer som verter 
Gjennomført 
 

• Videreføre medlemstrening i rallylydighet 
Gjennomført  
 

• Videreføre medlemstrening i spor/bruks 
Gjennomført 
 

 
 

• Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest 
Gjennomført 
 

• Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden 
Gjennomført 
 

• Være med på messer og lokale arrangementer 
Deltok på oppvisning på Dogs4All 
 

• Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret 
Gjennomført 
 

• Jobbe for innendørs treningslokaler 
Det har vært jobbet med, men egnet sted er enda ikke på plass 
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Handlingsplan for 2018 
 

• Arrangere stevne i rallylydighet 

• Holde 3 kursrunder i lydighet: 2 på våren og 1 på høsten 

• Arrangere diverse andre kurs 

• Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører 

• Videreutdanne instruktører 

• Arrangere klubbens interne cup i lydighet 

• Arrangere klubbens interne cup i rallylydighet 

• Videreføre medlemstrening på tirsdager, med styrets medlemmer som verter 

• Videreføre medlemstrening i rallylydighet 

• Videreføre medlemstrening i spor/bruks 

 

 

• Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest 

• Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden 

• Være med på messer og lokale arrangementer 

• Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret 

• Jobbe for innendørs treningslokaler 
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7. a. Medlemskontingent (Obligatorisk) 
 

Styret anbefaler å opprettholde eksisterende satser for medlemskap i klubben. 

Pris klubbmedlem kr. 300,-. 

Pris husstandsmedlem kr. 75,-. 
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7. b. Endring av klubbens lover (Pålagt endring i lovnorm fra NKK)  
 

Fra NKK: 

Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.  

NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs 

medlemsklubber og forbud. 

I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de 

obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.  

Imidlertid, også i henhold til NKKs lover gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er 

tatt inn i medlemsklubben eller forbundets eget lovverk. 

Som følge av at Representanskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund 

tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine 

lover. 

Klubber/forbund må derfor straks igangsette arbeidet med å tilpasse sine lover til den nye 

lovmalen. Videre må de nye lovene fremlegges klubbens årsmøte for vedtak (kvalifisert 

flertall i henhold til lovens krav for lovendringer). 

Når klubben/forbundets årsmøte har vedtatt nye lover, må disse umiddelbart sendes inn til 

NKK for godkjenning. Årsmøtegodkjente lover sendes til klubblover@nkk.no 

 

Vedlagt er styrets forslag til ny lov for LHK i henhold til overstående. Avvik fra denne lovmalen er som 

tidligere (og godkjent på forrige lov av NKK): 

§3-2 Møte og stemmerett 

[…] Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben, unntatt verv med juridisk signatur 

som krever myndig alder. […] 

 

  

mailto:klubblover@nkk.no
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8. Valg 
 

Valgkomiteens forslag for nytt styre: 
    

             Nytt valg           Varighet   

    

Leder: 
Tor Ole Grønvoll        980 16 700 

 
På valg for 2 år            2020                  2 

Nestleder: 
Mette Teigen              906 72 489 

 
Ikke på valg                  2019       

Sekretær: 
Vivi Kleven                  934 37 411  

 
Ikke på valg                  2019 

Kasserer:  
Per Erik Hox               917 31 821  

 
På valg for 2 år             2020                  2   

Styremedlem:  
Lene Kleven                922 81 756   

 
På valg for 2 år             2020                  2  

Styremedlem: 
Toril Løken                 926 31 308   

 
På valg for 2 år             2020                  2 

Styremedlem: 
Karen Årseth              900 19 993 

 
 Ikke på valg                 2019   

Styremedlem:  
Rolf Hovik                   473 71 361  

 
 Ikke på valg                 2019   

Varamedlem: 
Rita Kleven                 997 24 448 

 
På valg for 1 år             2019                 1            

Varamedlem: 
Mette Nilsen                924 02 590 
mettenilsen@getmail.no 

 
På valg for 1 år             2019                 1             
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             Nytt valg           Varighet    

Revisor for 2018: 
   

Revisor: 
Svein Eslund                488 93 649 

 
Ikke på valg                   2019   

Vararevisor: 
Tove Lyngstad             970 34 113 

 
Ikke på valg                   2019    

  

 
Valgkomité for 2018: 
 

Leder: 
Solveig Bjørnholt          415 47 433 

 
Ikke på valg                  2019    

Medlem:  
Erik Rogne                    900 71 950 

  
Ikke på valg                  2019    

Medlem: 
Tove Lyngstad              970 34 113               

 
På valg for 2 år             2020                   2                    

Varamedlem: 
Ellen Sigtun                   907 24 439 

 
På valg for 1 år             2019                   2 

 
 
 


