Innkallelse til Raseårsmøte for NMHK Kleinspitz 08.03.2022
Via Teams
Tid: 19.00

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden
Årsberetning
Regnskap
Innsendte forslag
Resultat valg

Sak 1 - Dagsorden
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Referent
To til å underskrive protokoll

Sak 2 – Årsberetning
•

Årsberetningen forventes lest på forhånd

Sak 3 – Regnskap
•

Regnskapet forventes lest på forhånd

Sak 4 – Innsendte forslag
•

Ingen innkommende saker.

Sak 5 – valg

Verv

Navn

Valgkomiteens
innstilling

Raserepresentant

Siv Lien

På valg

Siv Lien

Vara raserep

Gro Lauvland

På valg

Gro Lauvland

Utvalgsmedlem

Mirijam Kopperdal

Utvalgsmedlem

Roger Johansen

Ikke på
valg
Ikke på
valg

Ja

Blank

Valgkomitè
Leder

Marit Paulsrud

Medlem
Medlem

Jan Åge Pedersen
Renate Paulsen

Ikke på
valg
På valg
Ikke på
valg

Jan Åge Pedersen

Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem innen 31.12.
året før har stemmerett på rasegruppens valg. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NMHK sine
rasegrupper.
På grunn av koronapandemien gjennomføres digitalt valg via Easyquest. Det stemmes via personlig lenke
tilsendt på mail. Vi sender linken ut til alle som har rett til å stemme, dette gir alle stemmeberettigete
medlemmer mulighet til å delta på valget uavhengig av om de deltar på årsmøtet. Valget vil være
gjennomført i forkant av årsmøtet og resultatet legges frem der. Det vil ikke være mulig å stemme på
årsmøtet. Siv Jensen fra HS er ansvarlig for valget for rasene og hun henter ut resultatet da det er klart.

Påmelding til årsmøtet sendes til kleinspitz@nmhk.net innen torsdag 06.03.22.
Raseutvalget Kleinspitz

Årsberetning 2021 for NMHK Kleinspitz

JUNI
Årsmøte NMHK Kleinspitz avholdt på Teams. Se års protokoll i filer
JULI
RAS ikke godkjent. Den er nå under ny utarbeidelse
Søknad om innføring av fargecert ble sendt NKK
SEPTEMBER
Nye rasestandarden ble publisert på norsk fra NKK
Søknaden om fargecert på Kleinspitz ble avslått av NKK. Etterspør begrunnelse
Det ble lagt ut på medlemssiden om NMHK Årets Aktivitetsminiatyrhundklubb
OKTOBER
NMHK Kleinspitz kom på Instagram
Planlegging av Rasespesialen i Stangehallen
Ønsket innspill om ønskede dommere til kommende rasespesialer på medlemssiden
NOVEMBER
Begrunnelse for avslag ang fargecert publisert
Rasespesialen ble gjennomført i Stangehallen. En hilsen fra ringsekretær om en veldig hyggelig
dag i ringen med bare blide folk
Det ble avholdt Kleinspitz treff i Sykkylven av Venke og Jan Åge Pedersen I regi av NMHK Kleinspitz,
der overskudd er overført rasens konto
Publisert tilbud om kurs i reproduksjon
DESEMBER
Det ble sendt blomster til Stig Roar Hembre, som takk for arbeidet med mestvinnerlistene
Mininytt nr 2 2021 ble sendt ut
JANUAR 2022
MV lister publisert og kleinspitz har laget en kalender med bilder innsendt av medlemmer.

Regnskap 2021.
Kteinspitz
Toril Pautsen
Godkjent av NMHK/H5:

Rase
Ført av

Note

INNTEKTER

Refusjon fra Spesialen
Satg av lodd
Andre inntekter

6128

1)

7230
26558,86

2)
3)

32686,86

SUM INNTEKTER

Note

KOSTNADER

Uttegg Spesiaten
Uttegg til administrasjon
Andre uttegg

/

1337

4l

4207,83

5)

5544,83

e[[er underskudd)

27142,03

Inngående batanse fra kontoutskrift 1 A1.01.2021
Utgående batanse fra kontoutskrift p 31.12.?021.
Differanse, ptuss/minus ([ik resultat minus renter)

8507,68
35649,71
27142,03

Lagt tit / trukket fra renteinntekt/-kostand
Lagt tit egenkapitaten
overskudd
etter Trukket fra egenkapitaten / underskudd
7021
Utgående balanse i banken

35649,71

DIFFERANSE

RESULTAT (Over

BALANSE

/

pr.31.12

Varelager
Skriver
Duker
Bord

Bitder
Ptakater
mm

Diverse pynt
Diverse rekvisita

Rasebanner

Div kroker
Rasefotdere

Forklari

til notene
penger fra NMHK for avhotdetse av rasespesia[ hvis vi
bidrar med andre aktiviteter enn konkurransektasser

1)

Vi

2)

Loddsatg på Trøndetag

?230

Sum

2730

3)

4)
s)

Online utsti[[ing
Overføring annen bank

1

Sum

26558,86

9858,68

Kjøp rosetter rasespes
Gave, rammer, porto bitder

4207,93

Sum

5544,83

Signeres av rasegruppen

Dato

4470,18

i{." or . )r, I)..

T*?*,^l=<A'

1337

24.01. 2022

Til
Raserepresentanten for Kleinspitz

Vedr.: Mottatt regnskap fra raserepresentanten for uttalelse regnskap og balanse 2021

NMHK v/ HS leder har mottatt og gjennomgått regnskap og balanse for rasegruppen
Kleinspitz for 2021 og har intet å bemerke.
Rasegruppen leverte et oversiktlig og korrekt ført regnskap/balanse med et positivt resultat.

Med vennlig hilsen

For NMHK HS
Nora Skotaam
Leder

1

