
 

 

 

 

Årsmøte 2022 – Innkommende saker 

 

A Redegjørelse fra styret vedr feil i regnskapet 

 

Redegjørelse fra kasserer Anne Beathe Vollaug: 

Da jeg tok over som kasserer i fjor ble det påpekt fra NKK at vi hadde et regnskap som ikke 

var i balanse. 

Jeg tok derfor en gjennomgang av hele regnskapet for 2020, og fant en noen feil. 

Feilene besto av noen små tastefeil på beløp, og noen småbeløp som var ført feil på debet/ 

kredit. 

Den største årsaken til feilen var at det var feil i formler på regnearket slik at summeringene 

ikke viste korrekt beløp. 

Etter gjennomgangen av 2020 regnskapet satt jeg da med regnskap som nesten var i balanse. 

Jeg tok derfor samme gjennomgang på regnskapet for 2019, og fant der også noen små 

tastefeil og feilføring på debet/kredit. 

 

2019 og 2020 regnskapet  ble deretter korrigert slik at de nå er korrekt. 

 

Konsekvensen av  disse feilene er at det ved årsmøtet i 2021 ble presentert et større overskudd  

i 2020 enn det faktisk var. 

Presentert overskudd i 2020 var på 60 637,54 mens det faktiske overskuddet var på  51 104,48 

 

Det er vanskelig å føre regnskap i Excel slik som klubben tidligere har gjort, så jeg anbefalte 

styret at de skulle investere i regnskapssystem slik at feilene i 2019 og 2020 kunne unngås i 

fremtiden. 

 

Etter styrets aksept på investeringen har regnskapet for 2021 blitt ført i regnskapssystemet 

Tripletex. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte tar redegjørelsen til etterretning. 

 

 

B Støtte til ryggrøntgen for medlemmer i Follo-Østfold DHK 

 

Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) ønsker at flest mulig rygg-røntger sine 

dachshunder i rett alder, dvs mellom 2 og 4 år, for å kartlegge ryggstatus i rasen. 

NDF refunderer pr i dag 25% av utgiftene. Follo-Østfold DHK gir også støtte, styret foreslår 

at denne støtten økes til kr 500,- pr hund i rett alder. 

 

Forslag til vedtak:  

Follo-Østfold DHK støtter ryggrøntgen av dachshund mellom 2 og 4 år med kr 500,- pr hund 

for medlemmer i FØDHK. 

 

 

 


