Styrets Årsberetning for 2020
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Magnus Husby
Nestleder: Randi Juliussen
Kasserer: Lea Amalie Strand Bjørndalen
Sekretær: Guro Utgård Snøva
Styremedlem: Anniken R. Søndrol
Styremedlem: Marit Stene
Styremedlem: Anja Flaathe
Avdelingens målsetning
• Avdelingen skal fungere som et bindeledd mellom NMK og klubbens medlemmer på det
lokale plan.
• Arbeide med bruksområdene til rasene.
• Være et sosialt møtested for våre medlemmer.
• Være en klubb som vises i nærmiljøet.
• Legge til rette for økt kynologisk kunnskap hos våre medlemmer.
• Vektlegge kunnskap innenfor de forskjellige rasene.
Medlemmer
NMK avd. Trøndelag har pr. 31.12.20 99 medlemmer.
Styremøter
Det har i perioden blitt avholdt 4 styremøter hvor 14 saker er tatt opp til behandling. Det har
også vært avholdt arbeidsmøter i forbindelse med utstillinger og prøver hvor klubben har
vært involvert. På grunn av Covid-19 har de fleste av møtene foregått digitalt, og det har ikke
vært avholdt mange møter. Vi har tatt flere avgjørelser angående våre arrangementer
fortløpende på chat.
Økonomi
Avdelingens disponible midler utgjør pr 31.12.2020 kr 240 204,05. Det gir et underskudd på

kr 3741,99 for 2020. I løpet av 2020 har det blitt investert i ny gressklipper til LC. Våre LCarrangementer har gått i overskudd, mens arrangementet på Årsøya resulterte i underskudd
grunnet inntektstap ved endring fra offisielt til uoffisielt arrangement.

Kommunikasjon
• Klubbens hjemmeside ligger på en egen fane for Norsk Myndeklubb hjemmesider. Der
finnes styrereferater og informasjon om tillitsverv.
• Klubben har per mars 2021, 870 likerklikk på Facebook (FB).
• Ved arrangement i regi av klubben blir det laget arrangement på FB, og det sendes også ut
mail til alle medlemmer.
• Vi benytter oss stort sett av vår egen mailadresse for å nå ut til medlemmene;
nmktrondelag@gmail.com
Vi oppfordrer medlemmer som ikke mottar mail fra oss til å melde fra om rett mailadresse til
styret. Det kan også være lurt å sjekke søppelpost.
Aktiviteter
Årsmøtet ble avholdt 3.mars på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.
Den 24.juni hadde vi en flott St.Hans-tur fra Korsvika til Ringvebukta hvor både nye og gamle
medlemmer deltok. Vi rastet ved Sponhuset og noen valgte å slippe hundene i hundeparken
på Lade etter turen.
22.august ble det arrangert Openshow på Årsøya Fritidspark i Selbu. Openshowet var åpent
for alle raser i gruppe 10 og Podencorasene, Farao - og Etnahund i gruppe 5. Dommer for
dagen var Lene Tryggestad. Best In Show ble Greyhounden NORD CH Jet’s Just Be A Man
About It, eier Charlotte Johansen.

Som så mange andre hundeklubber og organisasjoner har også Norsk Myndeklubb avdeling
Trøndelag blitt berørt av Covid-19 pandemien. Vi har ikke kunnet avholde så mange
arrangementer og aktiviteter vi kunne ønsket i året som har vært, og har også måttet avlyse
flere planlagte arrangementer. Vi håper at 2021 gir flere muligheter for å treffes!
Styret i Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag vil med dette takke våre medlemmer for et
spesielt år sammen med dere og de firbente!
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