Innkalling ekstraordinært årsmøte 2021
Norsk Yorkshire Terrier Klubb
Den 14 mai får alle medlemmer i NYTK en SMS med tilgang til digitalt årsmøte. Årsmøtet vil være
tilgjengelig i 7 dager fra du mottar SMS og du kan gå inn og stemme ja/nei på hver enkelt sak når
du vil i løpet av denne uken.
Pga. Covid ble årsmøtet i 2020 avlyst. Klubben fikk derfor ikke godkjent regnskapet for 2019. Ved en
glipp kom det heller ikke med på årsmøtet i 2021. Styret i NYTK kaller derfor inn til ekstraordinært
digitalt årsmøte.
Styret fikk nylig laget et mer detaljert oppsett for NYTK sitt regnskap. Selv om regnskapet for 2020
allerede er godkjent (årsmøtet 2021) ber vi om godkjenning på nytt, selv om dette ikke er påkrevd.
Se uttalelsen til slutt for mer informasjon om arbeidet med nytt regnskapsoppsett.
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Sak 1: Godkjenne innkalling og sakslisten
Iht NYTKs lover § 3-5 kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.
Styrets forslag til vedtak i sak 1: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2: Styrets årsberetning for 2019
For ordens skyld tar vi også med årsberetningen, selv om den nå ligger litt tilbake i tid:
- I 2020 har vi hatt 5 styremøter. Referat er offentliggjort og ligger på nytk.no
- NYTK setter pris på medlemmer som hjelper til på arrangementer raseklubben har
harrangert. Det er med årene flere som tar eget initiativ og gjør NYTK til en levende klubb. Vi
takker for tilbakemeldinger som blir gitt – vi kan ikke bli bedre hvis man ikke vet hvordan
medlemmene vil ha det.
- NYTK hadde 488 medlemmer i desember 2019. Dette er en oppgang fra 2018.
- NYTK holdt oppdretterseminar i mars 2019
- NYTK arrangerte sin årlige rasespesial i juni
- NYTK fikk gjort utkast ferdig til revidert RAS (Rasespesifikke Avlsanbefalinger). Dette har blitt
satt på vent da vi avventer ny beskjed ra NKK om når de ønsker RAS tilsendt.
- NYTK etterspurte kandidater til et sunnhetsutvalg. I desember 2019 var det 4 medlemmer
som ønsket å bidra å være med i Sunnhetsutvalget. Det består av Liv Frist-Nordhagen, May
Elise Fjellheim, Alina Andersen og Nina Grasmo.
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Distriktskontaktene i fylkene og andre initiativtagere har arrangert mange treff/turer i 2019
etc. Forsett den gode jobben i 2020. Om flere distriktskontakter ønsker å bidra så ta kontakt
med oss.
NYTK hadde en aktiv stand på Dogs4All – en populær stand og godt møtepunkt for Yorkshire
terrier eiere og de som er interessert i rasen.
På nytk.no kan du melde deg på månedlige Nyhetsbrev fra NYTK.

Styrets forslag til vedtak i sak 2: Årsmøtet tar årsberetningen for 2019 til etterretning

Sak 3. Regnskap 2019 med ny revisjonsberetning for 2019
Budsjettet for 2020 er historie. Vi ber om godkjennelse av regnskap og ny revisjonsberetning.
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Revisjonsberetningen gjelder både 2019 og 2020. I denne saken ber vi om godkjennelse for det som
gjelder 2019:

(se neste side)
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Styrets forslag til vedtak i sak 3: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 med revisjonsberetning
for 2019

Sak 4: Regnskap 2020 med revisjonsberetning for 2020
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Se revisjonsberetning for 2020 i saken over.
Styrets forslag til vedtak i sak 4: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2020 med revisjonsberetning for
2020.

Sak 5: Ansvarsfrihet for styret
NYTKs revisor har i flere år anbefalt at årsmøtet gir styret ansvarsfrihet, uten at styret har fulgt dette
opp i innkalling til tidligere årsmøter. Styret har valgt å plukke opp denne ballen nå i forbindelse med
at vi har gått igjennom rutiner rundt økonomi mv (jf. vedlegget).
Styret i en forening skal drive en forsvarlig virksomhet og eventuelt korrigere feil kurs. Styret skal
sørge for at det føres korrekt regnskap og skal presentere disse for årsmøtet, slik at årsmøtet er i
stand til å vurdere om styret har gjort en god nok jobb eller ikke. Ved å gi styret ansvarsfrihet gir
årsmøtet sin aksept for styrets arbeid og på vegne av medlemmene vedtar det å ikke gjøre styret
eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine handlinger knyttet til måten
styret har drevet klubbens virksomhet.
Styrets forslag til vedtak i sak 5: Årsmøtet gir styret ansvarsfrihet for regnskapet 2019 og 2020.

Sak 6: Godkjenne budsjett for 2021
Budsjettet står i tabellen i sak 4. Styret har valgt å ikke justere budsjettet i forhold til det som ble
fremlagt på årsmøtet 2021, men vil selvsagt gjøre vurderinger underveis i året 2021 i forhold til
klubbens budsjett.
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Styrets forslag til vedtak i sak 6: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2021

Sak 7: Valg av vararevisor
NYTK skal iht klubben sine lover nå ha en vararevisor i tillegg til en revisor, se § 3-4. Styret foreslår
Kim Lohne som vararevisor for 1 år. Han er medlem i NYTK, er regnskapskyndig og kjenner NYTKs
regnskap og virksomhet. Valgkomiteen anbefaler årsmøtet å velge Kim Lohne. På neste årsmøte skal
det dermed velges både revisor og vararevisor.
Styrets forslag til vedtak i sak 7: Kim Lohne velges til vararevisor for 1 år.
oo00oo

Vedlegg: Uttalelse til ekstraordinært årsmøte vedr. regnskapet for 2019 og 2020:
Bakgrunn: NYTKs styre nedsatte i mars 2021 en arbeidsgruppe bestående av Kim Lohne (medlem
NYTK), Thomas Rene Andersen (kasserer NYTK) og Anette Jahr (medlem NYTK). Gruppens mandat var
å utarbeide en ny mal for NYTKs regnskap, samt lage instrukser knyttet til NYTKs økonomi. Gruppen
leverte i april fem instrukser: (1) NYTKs Instruks til styret vedr økonomi (2) NYTKs instruks kasserer
inkl kontoplan og mal for regnskapet (3) NYTKs instruks kontantkasse (4) NYTKs instruks
materialforvalter og (5) NYTKs dekning av reise, opphold mv. Instruksene ligger på nytk.no.
For å kunne lage en mest mulig hensiktsmessig mal for regnskapet satte gruppen i tillegg opp
regnskapet for 2019 og 2020 på nytt, med utgangspunkt i norsk standard for god regnskapsskikk.
Uttalelsen i det følgende er fra Kim Lohne og Anette Jahr og gjelder regnskapet for 2019 og 2020 i
nytt oppsett slik det foreligger på NYTKs ekstraordinære årsmøte:
Generelt: NYTK har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven, men skal iht NYTK sine lover føre
regnskap. Det er ikke noe juridisk krav at klubbens regnskap settes opp på en bestemt måte.
Grunnen til at det ikke stilles like høye krav til NYTK som til en bedrift sier seg litt av seg selv; NYTK er
en frivillig organisasjon. Men selv om det ikke er noe krav er det nok likevel lurt at NYTK følger
«vanlig» oppsett på regnskapet, altså følger norsk standard for god regnskapsskikk. I tillegg bør NYTK
spesifisere regnskapene såpass mye at medlemmene på en enkel måte kan sette seg inn i hva
klubben tjener penger på og hva den bruker penger på.
Konkret om NYTKs regnskap: NYTKs regnskap har tidligere slått sammen veldig mange typer
inntekter/kostnader. Det blir da vanskelig for medlemmene å kunne skaffe seg informasjon om hva
klubben har av inntekter og utgifter. Regnskapet har også vært ført på en måte som gjør at visse ting
kan misforstås, for eksempel når inngående balanse/saldo på konto pr 1/1 har vært beskrevet som
en driftsinntekt. Klubben burde også hatt bedre rutiner knyttet til oppgjør av kontantkasse og
varebeholdning.
Forskjellen på tidligere regnskap og regnskapet for 2019 og 2020 i nytt oppsett ligger først og fremst i
at verdien av varelager og kontantkasse nå fremgår av regnskapene, samt at inngående balanse er
fjernet fra inntekter og ført på balansen. NYTKs økonomi fremstår dermed ikke som noe «dårligere»
enn tidligere antatt, snarere tvert imot ved at verdiene av varelager og kontanter også fremkommer.
I tillegg har vi laget eget aktivitetsregnskap for Rasespesialen, Årsmøtet/Oppdretterseminar, Kurs (for
eksempel pelsstellskurs), Dogs4All m.v. Dette vil lette tilgjengeligheten av informasjonen for
medlemmene av NYTK betraktelig.
Vi nevner også at vi har hatt tilgang til alle regnskapsbilag mv og har fått raske svar på alle spørsmål
vi har stilt til kasserer mv. Vi har ingen grunn til å anta at det har vært noen uregelmessigheter av noe
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slag knyttet til de årene vi har arbeidet med (2019 og 2020). Klubben har tvert imot ryddige arkiver,
er nøye med bilag osv. Slik vi ser det har det snarere vært snakk om at klubbens engasjement og
virksomhet har vokst (noe som jo er positivt) uten at nye rutiner har blitt etablert i like høy hastighet.
Et slikt «etterslep» er ikke uvanlig blant frivillige organisasjoner. Med ytterligere instrukser og nytt
oppsett på regnskapet bør NYTK komme i kapp også her fremover.
10 april 2021
Kim Lohne og Anette Jahr
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