Kommentarer til regnskapet 2018.
Det fremlagte regnskapet vi viser i 2019 er ikke tilfredsstillende hverken i form eller
resultat. Det er flere momenter som er grunnen til dette.
Først og fremst er det et dårlig oppsatt regnskap som blir vanskelig å lese. Dette har
vi tatt opp med regnskapsfører. Det er også tatt opp med tanke på fremstillingen av
regnskapet for 2019. Etter en grundig gjennomgang av revisor (Takk til Bjørn
Sjøvold!) så har vi avklart et det ikke er noen feil i det som fremstilles, det blir bare
gjort på en dårlig måte. Det er også slik at regnskapene kommer meget sent til oss,
se revisors beretning. Her legges det inn mye strammere frister for i år. Hvis vi ikke
får dette bedre til for inneværende år så vil vi bytte regnskapsfører.
Så til selve innholdet og resultatrapporten. Det ble et dårlig resultat for året. Noe av
dette er beskrevet i årsrapporten, 60 000,- var sent innkommet fra Basenjiklubben
som vi samarbeidet med om utstilling bli inntektsført i 2019. Rasestanden på
Dogs4all ble dyr, ca 30 000,-. Dette vil ikke bli gjentatt i år.
Et betydelig problem er våre spesialutstillinger. Vi har hatt sterke ønsker og vedtak
på at vi skal ha utstillinger i nord, syd, øst og vest. Her har vi forsøkt å oppfylle
medlemmenes ønsker, men dels på grunn av vansker med å få arrangert noen av
utstillingene, meget lave påmeldingstall og derfor alt for store dommerutgifter så er
utstillinger en stor økonomisk belastning i år. Vi må dessverre stramme inn på
tilbudet fremover for å kompensere noe av dette. Når vi nå ser deltagelsen på
Trønderutstillingen i år kan vi håpe at vi kanskje er i ferd med å se en bedring. Stor
takk til dere som sto på og dere som møtte opp og stilte ut. Medlemstallet ser ut til å
stabilisere seg. Vi får håpe dette også endrer seg.
Styret er meget klar over den økonomiske situasjonen og arbeider for å bedre både
resultatet og fremstillingen.

