
HASTEMØTE via Skype 17.07.2018 kl:20:30-22.47 

Ønsket av kasserer på siste styremøte 14/6-18. Angående klubben økonomiske situasjon. 

Tilstede: Ragnhild Dischington, Ann Kristin Hals, Per-Åge Frank, Jan Erik Klaastad, Maria 

Engen. 

Fravær: Anniken Venner, Anne-Lise Edvardsen. 

 

 

REGNSKAPSFØRINGEN GENERELLT 

Regnskapet blir ført fortløpende (Når inn og utbetalinger skjer) i Matrix Økonomisystem. 

Kasserer informerte hvorfor regnskapet blir ført med detaljert tekst og på mange kontoer. 

-Hovedboken blir et lett oppslagsverk i forhold til den informasjon man måtte ønske at finne. 

-Regnskapet kan da presenteres på forskjellige måter etter ønske. 

-Den reelle inntekten og kostnaden er lett at presentere. 

-Generelt blir regnskapet presentert etter de største kategoriene: Medlemsavgifter, ST-nytt, 

utstilling, rasespesial, årsmøte, kalender osv. 

• Prosedyren frem til en presentasjon. 

Fra utskrifter av systemet, legges så tall inn på Excel med koblinger, i to prosesser. 

Systemet har ingen automatikk til dette per i dag, men det utvikles stadig forbedringer på 

den fronten. 

• Reskontro (Oppfølging av betalinger) 

Kasserer følger opp reskontro manuelt. Krav som ikke er gjort opp blir per i dag lagt ved, det 

nye året etter årsavslutning. Kasserer vil nå ta faktureringssystemet i bruk, da den manuelle 

måten er tidskrevende. Og det blir lettere at følge opp påminnelser og purringer. 

• Regnskapet er ført fortløpende 

Det betyr at det blir regnskapsført når betalingen skjer. 

Kalender er et godt eksempel. Trykking og mesteparten av salget skjer samme år. Mens det 

selges også i begynnelsen av året etter. 

Vedtak: Styret godkjente kasserers fortsatte føringsrutiner. 



ØKONOMISKE SITUASJONEN PER I DAG 

Styret gikk igjennom alle inntekter/kostnader og budsjetterte tall per konto, og er enige om 

at klubben har en truende økonomi med tanke på kommende kostnader, vedtak og den 

kostnadsbruken gjort per i dag. 

• Foreslåtte tiltak til inntekter 

Promotering av: Kennelregister, hannhundregistret. 

Kommersielle annonser i bladet/websiden. Maria sender den utarbeidede avtalen til styret. 

Salg av championatbøker til nye valpekjøpere. 

Valpeshow Annki undersøker dette videre. 

• Kostnadsreduksjon 

Kostnader tilknyttet utstillingen på Nybygda bør reduseres. 

Utstillingsleder bør se igjennom dette for å tilbakekalle kostnader som ikke anses vare 

klubbrelatert etter retningslinjer. 

Vedtak: Styret ble enige om at tiltakene må iverksettes snarest for å styrke klubbens 

økonomi. 

 

• Forventede inntekter. 

Kasserer informerte om de forventede inntekter. Det siste elektroniske oppgjøret fra NKK er 

i vente. 

Oppgjøret med samarbeidende klubb er ikke avklart. 

I følge arbeidsplanen skulle NSTK betale alle felleskostnader og så fakturere halvparten til 

samarbeidende klubb. Utbetalinger til ringpersonal måtte vente noen dager, da utlegg 

hadde blitt større en beregnet. Dette kunne fort løst seg hvis den første fakturaen til den 

samarbeidende klubb, sendt 30/5-18 ble betalt. Isteden ble det utbetalt av samarbeidende 

klubb og kreditert NSTK. Resterende felleskostnader er det noe uenighet om, og lederne i 

utstillingskomiteene burte få avklarte dette. Kasserer i NSTK kan ikke lengre være tredje 

person i saken. 

 

Vedtak: Utstillingsleder bes at undersøke angående ferdigstillingen fra NKK. 

Det bør på nytt avtales et møte angående felleskostnader med samarbeidende klubb. 



• Prioritering av fremtidige kostnader: 

Kasserer informerte om forventede kostnader. 

Vedtak: Kostnader til Shih Tzu Nytt, kalender og faste kostnader vil bli prioritert. 

 

• Manglende kvitteringer og avstemminger 

Kasserer bruker ofte kopier for at regnskapet skal vare oppdatert. 

Kasserer mangler kvitteringer fra utstillingene. Utstillingsleder bes at sende disse til kasserer 

snarest. 

Vedtak: Alle styremedlemmer plikter at spare og overlevere originale kvitteringer til 

kasserer. 

Usolgte kataloger, lodd og lignende skal overleveres kasserer til avstemming. 

Ved bruk av vipps må det stå i meldingen hva som er solgt. 

Nytt revidert budsjett, sammen med resultat og balanse vill bli sendt revisor. 

 

PROTOKOLLEN FRA EO ÅRSMØTE 

Styret har fått tilbakemelding på protokollen. 

Kvaliteten på kopien er ikke tilfredsstillende. 

Protokollen bør inneholde fullstendig valgresultat av alle foreslåtte kandidater som sto til 

valg. 

Vedtak: Leder tar kontakt med NKK og hører om protokollen kan sendes tilbake til 

redigering. 

 

EVENTUELLT: 

Bilde på gaven til dommer på rasespesialen etterlyses for å publiseres i ST- Nytt. Maria ser 

om hun har det. Mulig utstillingsleder har? 

 

Maria Engen 

Referent 


