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4. Ny logo for Bardu hund? 
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1. Hallgruppas mandat 

Vi gikk gjennom et utkast til hallgruppas mandat som Hilde jobber videre med. Mandatet gjøres 

kjent for medlemmene på Bardu hund sine sider når det er klart. Mandatet behandles på 

medlemsmøtet umiddelbart etter årsmøtet. 

2. Utnevnelse av kurskoordinator 

Det er behov for å utpeke en kurskoordinator i klubben nå som aktiviteten tar seg opp og for å 

kunne koordinere aktiviteten. Det er behov for en beskrivelse av oppgavene til kurskoordinator, 

disse blir utarbeidet frem mot medlemsmøtet etter årsmøtet og blir tema på dette møtet.  

3. Førstehjelpskurs 

Førstehjelpskurs arrangeres gratis for alle medlemmer. Kurset blir, for å kunne ha mange til 

stede, begrenset til foredrag og demonstrasjon. Medlemmer skal ikke ha med egen hund på 

dette kurset. 

4. Ny logo for Bardu Hund 

Saken utsettes til medlemsmøtet den 17.februar etter årsmøtet. 

5. Kakesalg 

Styret behandlet forslag om å gjennomføre kakesalg i regi av klubben. Klubbens økonomi. Styret 

ønsker ikke å ta en mulig inntektskilde fra barneklasser og andre foreninger som er mer 

avhengig av denne inntekten. Det er derfor ikke ønskelig å gjennomføre kakesalg i regi av 

klubben denne gangen. 

6. Betaling for instruktører ifm kurs 
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Det skilles her mellom privatpersoner og de som er næringsdrivende. Styret vil i alle tilfeller 

vurdere de tilbud vi får i forhold til den inntekt vi kan forvente. Alle saker vurderes derfor 

individuelt. 

For privatpersoner setter styret grensen før lønnsopplysningsplikt slår inn ved lønnsutbetaling 

på kr 10.000,- pr inntektsår. 

Iht skatteetaten er lønnsutbetaling for utøvere og tillitsvalgte begrenset til kr 10.000,- ila 

inntektsåret. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie 

utgiftsgodtgjørelser.  

I tillegg kan en person derfor motta utgiftsgodtgjørelser på inntil 10.000,- ved et medlems 

innsats eller opptreden for sin organisasjon uten at det er lønnsopplysnings- eller skattepliktig. 

Klubben krever kvitteringer for denne typen utgifter som også må være avtalt på forhånd. 

 

Mvh 

Jens O Håkonsen 

Leder  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/skatteplikt-for-utovere-og-tillitsvalgte-mv/

