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Saksliste

Konstituering av generalforsam lingen :

1. Valg av dirigent og sekretær
a. Som dirigent ble Morten Haug valgt
b. Som sekretær ble Gro D. Lervik va15

2. Godkjenning av innkalling og sakslisten
a. Innkalling og sakslisten ble godkjent. På sakslisten ble pkt 5 Valg av tellekorps
varig flyttet foran pkt. 4 Fastsettelse av stemmeantall

3. Oppnevning av 2 personer til å underskrive protokollen
a. As geir Vindfi ell §ordvestlandet Tropefuglforening)
b. Espen Brisner (Avifauna)

4. Valg av tellekorps
Frode Solberg ble valgt til tellekorps

5. Fastsettelse ay stemmetall for representerte klubber:
a. Avifauia-2
b. Bergen og omegn tropefuglklubb * 2
c. Stuefuglklubben Stavanger & Omegn - 4
d. Drammen Stuefuglforening * 3

e. Haugaland Tropefuglklubb - 2
f. Nordvestlandet Tropefuglforening * 2

Totalt L5 stemmer godkjent

{<** *t* **8

Saker til behandling:

6. Årsberetning
Gro Lervik leste opp årsberetningen på vegne av styret.
Under punkt 1.6 Ringsalget: Det ble føyd til at Ringsalget ettersøker mer solide ringer
til store papegøyer.
Under pkt. 1.8 Informasjon: NTL har to lukkede facebookgrupper * en for betalende
medlemmer i klubbene, og en for NTlstyret og klubbstyrene. Det ble utsatt til neste
årsmøte å vurdere om begge fortsatt skal brukes.
Under pkt. 1.12 NTLs hederspris: Ingen delt ut i år. Det tas sikte på å dele utto priser
under festmiddagen på neste ordinære landsmøte.
Vedtak Årsberetningen tas til etterrefiring med disse tilføyelsene.

7. Årsregnskap
Regnskapene for NTL og NTH-bladet for siste periode og Ringsalgets regnskaper for
de to siste periodene ble behandlet. De var revidert av Rolf Rørtvedt.
Vedtak Disse regnskapene ble godkjent
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8. Valg

Styret
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Morten Haug - på valg
Sekretær/nestleder: Frode Solberg
Kasserer: Gro Lervik - på valg
Varamedlem: Hans Jørgen Mathisen
Varamedlem: Asgeir Vindfiell - på valg
Varamedlem: Andreas Johnsen - på valg

Vedtak: Følgende valg ble gjort for den gjenstående perioden fram til neste
landsmøte:
Leder: Morten Haug
Kasserer: Gro D. Lervik
Varamedlefllmer: Asgeir Vindfi ell og Andreas Johnsen

Andre valg som ble gjort, vedtak:
9. Revisorer: Rolf Rørtvedt og Dagfinn Danielsen
10. Valgkomite: Michael McNeil (leder), Kjell Olsen og Samir Gastan

11. Tildeling av landsutstilling

På fonige landsmøte ble Drammen Stuefuglforening tildelt landsutstillingen 2021. yi
håper koronasituasjonen giør dette mulig.
(Det er underforstått at Stuefuglklubben Stavanger ønsker å arrangere landsutstilling i
2022.)

*** *** {.{<{<

Samtlige vedtak var enstemmige

Signering av protokoll:

Asgeir Vindfi e11, Nordvestlandet Trf. Espen Brisner, Avifauna

Protokollfører/sekretær: Gro D. Lervik
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Saksliste

Konstituering av generalforsamlingen :

1. Valg av dirigent og sekretær
2. Godkjenning av innkalling og sakslisten
3. Oppnevning av 2 personer til å understrffive protokollen
4. Fastsettelse av stemmetall
5. Valg av tellekorps

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold tll NTLs lover

Generalforsamlingen ledes av en oppnevnt dirigent.

Følgende saker skal behandles:
1. Årsberetring
2. Årsregnskåp og budsjett
3. Kontingent
4. Innkomne forslag (utsatt til høsten)
5. Valg av medlemmer til s§net
6. Oppnevning av revisor
7. Oppnevning av valgkomite på 3 medlemmer
8. Tildeling av Landsutstilling

*** *** **rB

**r. *** *d.*
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lnnholdsfortegnelse
Saksliste..

Konstituering av generalforsamlingen:
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til NTLs lover

Saker til Generalforsa
1. Årsberetning ........

1. 1 Generalforsamlingerr 2019
1.2 Styrets sammensetning i perioden:
1.3 Øvige verv i NTL:
1.4 Styrets arbeid
1 .5 Medlemmer.......,..
1.6 Ringsalget......
1.7 Landsutstillingen 2019 ...
1.8 Informasjon.......
1.9 Økonomi...
1.10 Drift av Norsk Tropefugl-Hobby.......
1.11 Dommerkonto.....
1. 12 NTLs hederspris ......
1.13 Utvalg
1 .14 Intemettsider......
1.15 Utstillinger
1.16 NTL takker slne støttespillere

2. Årsregnskap og budsj ett....

4. Innkomne forslag
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5.Valg
5. Valg av medlemmer til styret........
6. Oppnevning av revisor
7. Oppnevning av valgkomitd på 3 med1emmer................
8. Tildeling av Landsutstilling

Til uformell orienteri ngl drøfting etter selve generalforsamlingen : 9

Saker til Generalforsamlingen

7. Årsberetning

1.{ Generalforsamlingen 20{ g

Generalforsamlingen ble arrangert i Drammen Travhall, i forbindelse med Landsutstillingen.
Arrangør av landsutstillingen var DSF @rammen Stuefuglforening), i samarbeid med NUK.

1.2 Styrets sammensetning i perioden:
Leder: Morten Haug (fortsetter for 1 år)
Sekretær/nestleder: Frode Solberg (valgt far 2 &r)
Kasserer: Gro Lervik (fortsetter for I år)Varamedlem: Hans Jørgen Mathisen (valgt for 2 år)Varamedlem: Asgeir Vindfiell (fortsetterlor I år)Varamedlem: Andreas Johnsen (fortsetter for t åi)
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{.3 Øvrige verv i NTL:

Redaktør NTH-bladet:
Ringsalgleder:
Webmaster:
Revisorer:
Valgkomite:

May-Linn Eliassen
Asle Rene Lydersen (plukket ut av NTl.styreQ
Espen Brisner
Rolf Rørfvedt og Dagfinn Danielsen
Michael McNeil (leder), Kjell Olsen og Samir Gastan

1.4 $tyrets arbeid
NTLs styre gjør det vi kan for å fronte hobbyen utad. Leder og styret har også hatt ekstra
mange saker mot myndighetene. Dette blir stadig mer krevende, og vi har derfor dratt med
noen ekstra ressurspersoner. Dessuten har vi et godt samarbeid med Svein Fosså i Norges
Zo ahandler es Bransj eforening.

Vi har klaget på myndighetenes praklisering av Cites-forskriften. På bakgrunn av dette har
fristen for å gjøre denne gjeldende, blitt utsatt til 1. juli 202I . Det vil også komme en ny
høring vedr. deler av forskriften, hvor det blir viktig at klubbene også deltar- Alt i alt har dette
medført en svært stor ekstra arbeidsmengde for styret, spesielt leder har vært stert engasjert
med dette. Stein Henning Olsen fra SFK har også bidratt §empemye i dette arbeidet.

Morten Haug har vært til stede nar Vitenskapskomiteen har vært på orienterende befaring hos
Stein Henning Olsen i Stavanger, for å se hvordan oppdrett av større papegøyer) hvorav
mange på Cites 1, gjøres i Norge. Jobben vitenskapskomiteen gjorde, var på bestilling fra
Miljødirektoratet for å redegjørehva salg av fugler i Norge har betydning for artene i natur.

I samarbeid med myndighetene har NTL omarbeidet sitt oppdrettsbevis, slik at det nå er
tilpasset myndighetenes behov ved utgivelse av eierbevis på fugler. Fortsatt er det et storl
problem at forskriften er utarbeidet slik at det er krav om dokumentasjon for fuglers
avstamming tilbake til alle forfedrenes innførseltil landet for å tildele eierbevis. Dette er det
nærmest ingen fugleholdere som har, og som det ikke har vært krav om tidligere. NTL har
skrevet til og hatt løpende kontakt med Klima- og Miljødepartementet i forbindelse med dette.
Vi skal ha oppnådd å få en viss forståelse for vare synspunkter. Det er nå en ny høring ute,
denne jobber NTL med, det er fortsatt en del vi ikke kan godta i det nye forslaget.

Forskrift om fremmede organismer NTL jobber også iherdig med å få mer forståelse for
vikligheten av å ha fugler utendørs og kunne selge vårt avkom, Dette gjelder altså alle fugler
unntatt (foreløpig) papegøyearter. Med unntak sebrafink, kanarifugl, gouldsamadin og risfugl
må dette søkes egen dispensasjon fra «forskrift om fremmede arten>. Det er ikke lov å selge
fuglene eller avkom, eller holde d.emutendørs i voliere for de øvrige arterher i Norge. Selv
om du har en tillatelse om å innføre dem. Svein Pettersson jobber med dette i samarbeid med
styret.

Både leder og ringsalgleder har hatt mange henvendelser ved funn av rømte ringmerkede
fugler, og andre fugleeiere som ønsker opplysninger om oppdretter.

Styret ønsker å få etablert flere klubber i landet og styrke de som er opprettet. Dessverre har
Tropefuglklubben Kristiansand og omegn blitt nedlagt, slik at den ikke lenger blir med fra
2A21..
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NTLs utstillingsreglement har ikke blitt endret siden versjon 11 - pr. august 2019. En del
ytterligere innarbeidelser vil evt. komme fra dommerkomiteen.

Styret har hatt 2 ordinære styremøte. I stedet har det, på grunn av koronasituasjonen, vært
jobbet mest på mail og telefon.

Styret har en god dialog med NZB. NTL har fortsatt kontakt med andre hobbydlrforeninger.
Dette skjer for det meste via lukket Facebookgruppe. Der har det vært liten aktivitet siste år.

Kjøregodtgjørelse har stort sett kun vært utbetalt i forbindelse med styremøter. Styret jobber
på svært ideell basis. Det tas fri fra arbeid uten dekning av tapt arbeidsfortjeneste og
reisekostnader. Andre utgifter blir stort sett også dekket privat.

Deltakelse på eksterne arrangement har ikke skjedd i denne koronatiden.

Styret samler sine dokumenter i en felles Dropbox for NTL. Her arkiveres viktige
dokumenter, slik at de ikke blir borte. Der er også en egen mappe for Ringsalget, hvor kopi av
oppdrettsbevis blir lagret. Det er meningen myndighetene skal ha noe tilgang til denne. Men
dette awentes fordi det har vært mye skifte av saksbehandlere.

I tillegg til medhjelpeme nevnt underpkt. 1.3 - formelle verv, harNTL mange andre gode
medhjelpere: '

r Sigurd Ellingsen videresender aktuell informasjon til alle organiserte fugleholdere
med mailadresse. Sigurd har også bidratt på flere andre måter, blant annet samlet
oversikl over deler av NTLs historie og verv.

r Sigurd Ellingsen bistår med oppbevaring, bestillinger og administrasjon av
utstillingspokaler og årlig hederspris

r Jan Erik Bentzen oppbevarer og administerer premierosettene og bidrar ved
messealrangement etc.

o Espen Brisner har ansvaret for NTLs nettsider. Det har vært en del
oppstartsproblemer førhan fikk alle rettighetene til sidene, men nå er det meste oppe
og går.

r May-Linn Eliassen er redaktør avNorsk Tropefugl Hobby.
r Sigurd Ellingsen la ned mye mbeid i å arangere en fellestur til Danmark for

interesserte. Også denne måtte dessverre avlyses på grunn av korona-sifuasjonen!

Dessuten har vi også frivillige hjelpere i andre enkeltsaker, noe vi setter veldig stor pris
på! Og ikke minst - det gjøres en stor innsats med driften i klubbene landet rundt. PÅ grunn
av koronarestriksjoner har møtevirksomheten i klubbene blitt stert redusert siste år.

Sfyret vil takke alle som har bidratt til beste for NTL og fugleholdet i Norge.
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1.5 Medlemmer

Historiske medlemstall og antall stemmer dette årsmøtet:

Kolonnen medlemmer for 2019 (31.12.19) er de det er betalt kontingent til NTL for i 2020, og
som danner grunnlaget for antall stemmer på dette landsmøtet.

Tropefuglklubben Kristiansand og omegn er nedlagt i slutten av 2020

Alt i alt er det en bra økning i antall medlemmer.

1.6 Ringsalget.
Vi takker Arnfrnn Amøy for alle de årene han har lagt bak seg som ringsalg-leder! Asle Rene
Lydersen har nå tatt over som ringsalgleder og gjør en god jobb med dette. Se egne regnskap
for ringsalgets to siste år og rapport.

{.7 Landsutstillingen 201 9

Ble arrangert av Drammen Stuefuglforening.

12020 har koronaen i praksis gjort det umulig å arrangere utstilling med landsmøte.
Stuefuglklubben Stavanger måtte gi opp det planlagte arrangementet der. Etter dette prøvde
Drammen Stuefuglforening å ffi til noe, men med økende smitte i samfunnet utover høsten ble
også dette oppgitt. Som et siste forsøk la NTl-styret opp til å holde et forenklet landsmøte på
Gardermoen kombinert med et foredragsseminar i november. Også dette måtte avlyses på
grunn av koronasituasjonen!

Både Stuefuglklubben Stavanger og Drammen Stuefuglforening har anskaffet yfterligere 10

hver av de anbefalte utstillingsburene (erstatter Tønnesen-volierene), slik at de har nok av de
nye fine burene når det igjen kan arrangeres landsutstilling.

Tilsluttede klubber MedL 2015 Medl.20l6 Medl.2017 MedI20l8 Medl
2019

Ant.
Stemm

er
Avifauna Forening -fo, bedre
fuslehold

37 31 36 42 ')

Sørl andet Tr op efu glklub b 27 t9 t4 t3 12 1

Bergen & Omesn Tropefuslklubb 28 27 /) 22 28 ,
Stuefuglklubben Stavanger
Omegn

og 65 7l 77 77 90 4

Tr ø n de I ag Tr op efu gl F or ening t6 16 Nedlast Nedlqst l,ledløst
D r a mm en S tuefuglfor eni ng 41 46 45 56 )/ J

Norsk Undulatklubb 52 66 95 B6 97 4

H aupal and Tr op efuslklubb 27 27 28 29 )7 2
Norsk Kanariklubb 12 t2 Utmeldt Utmeldt Utmeldt

Egersund og omegn Fugleklubb Ny akttuitet Ny økttvitet 10 7 I 2

Nor dv e stl andet Tr op efuglfor ening 6 t4 22 1/ 26 2

Jæren Tropefugel Klub NY 10 10 2

Tr o p efugl klub b en Kr i s t i ans an d o g
omegn

10 11 12 12 )

Totalt antall betulende medlemmer 317 i47 i34 372 409 27
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{.S lnformasion.
Vi har benyttet Norsk Tropefugl-Hobby med leders spalte siste periode Ellers har faceboook
vært benyttet som informasjonskanal.

Hj emme siden www.tropefu gler.no har mye relevant informasj on.

Facebook benyttes flittig, Vi har fortsatt tre fors\iellige sider:
. Norske Tropefuglforeningers landsforbund - åpen facebookside som alle kan se -

her legger NTL ut diverse informasjon. Stoffandre skal legges ut må god\iennes først.
Det er rask responstid på denne siden.

r Norske Tropefuglforeningers Landsforbund NTL - en lukkede gruppen - er for
betalende medlemmer i klubber tilsluttet NTL, hvor de kan delta i diskusjoner, få info
etc.

o Norske Tropefuglforeningers Landsforbunds klubbstyrer * lukket gruppe som er
kontaktorgan mellom NTL styret og klubbstyrene.

Sigurd Ellingsen vedlikeholder et mailadresse-register over enkeltmedlemmer i klubbene, og
sender også ut NTL-info og annen aktuell informasjon via denne.

1.9 Økonomi
NTH-bladet har fått øket sideantall og blitt et enda flottere magasin. ØHe tryld<ekostnader er
dekket inn med heving av bladprisen til kr. 130,- for klubb-medlenrmer. Underskuddet siste
periode skyldes sen utsendelse av sluttkrav for 2020, samt at noen klubber er har vært trege
med innbetalinger.

Også NTLs hovedregnskap har gått i et lite underskudd på grunn av dette. På den andre siden
har utgifter vedr utstilling og fysisk landsmøte ikke blitt aktuelt siste år.

1.{0 Drift av Norsk Tropefugl-Hobby

Norsk Tropefugl-Hobby har også i siste arsperiode kommet med fire nufllmer. Bladet har nå
blitt et ffldig magasin. Det har variert mellom 52-60 sider med variert stoff og god balanse
mellom annonser og redaksjonelt stoff. Stofftilgangen har vært litt skiftende, men stort sett er
det mange bidragsytere.
Det har det blitt lagt vekt på at alle annonser skal være relatert til fuglehobbyen.

e Mai-Linn Eliassen har vært reda}tør og designer av bladet.
. Sigurd Ellingsen har bidratt sterkt ved å selge støtteannonser og oppdrettsannonser.

Det er takket være disse arulonsene at bladet går med solid overskudd. Sigurd er også
en meget god pådriver for å ffi inn stoff. Det er ønskelig med en kontaktperson i hver
klubb som bidrar ved å få inn stoff.

r Frode Nilsen tax seg av kortekturlesing på en profesjonell og god måte.
o Sigurd Ellingsen har hatt ansvaret for utsendelseslister og disuibusjon av bladet.

Til sammenhar «bladgruppa» fungert i et meget godt samarbeid og <døftet bladet» til nye
høyder. Dette har vært svært godt mottatt.
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1.1'l Dommerkonto

Ingen endringerpå denne siste år!

1.12 NTLs hederspris
NTLs Hederspris for 2019 gikk til Jan Erik Bentzen - Drammen Stuefuglforening.

1.{3 Utvalg
Styret har følgende løpende uwalg/komit6er:

Dommerkomite:
Rolf O- Rørtvedt (leder), Frank Fredriksen, Kjell Olsen og Viggo H. Pedersen.

Førsteoppdrettsregisterutvalget:
Stein Henning Olsen (leder) og Rolf Rørtvedt.

1.14 lnternettsider
Forbundets nettsider - 11:lt1rll.!jl:-"11-3#it..i::1 driftes nå av Espen Brisner fra Avifauna. Sidene
er nå ferdig oppbygd, slik at det framover blir mest vedlikehold. En del klubber har forbedret
sine Logoer og fått de digitalisert.

1.15 Utstillinger
12020 ble det ing.e;n utstilling på grunn av koronasituasjonen.

1.{6 NTL takker sine støttespillere
Det rettes takk til alle tillitspersoner:
Takk til varamedlemmer, reyisor, komit6medlemmer, ringsalgleder, redaktør, webmaster og
alle andre medhjelpere. NTl-styret består kun av tre personer og er helt avhengig av alle
medhj elpere og tillitspersoner.

Forslag til vedtak fusberetningen tas til etterretning.

2, Arsregnskap og hudsjett

Regnskapene for NTL og NTH-bladet er sendt ut. Regnskapet er nå ferdig revidert.

Ringsalgets regnskap for de to siste årene legges fram på landsmøtet.

I tillegg til vanlige bankkonti, kan VIPPS som brukes til innbetaling både til konto for
ringsalget og hovedregnskapet.

Forslag til vedtak: De utsendte regnskapene godkjennes.

3. Kontingent

Forslag fra NTl-styret til kontingent - kontingentsatsen blir som før - kr.60,- pr. medlem
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4. Innkomne forslag

Denne posten utgår nå" fordi vi kun har et enkelt Teams-møte som ikke er så godt egnet ti1
diskusjoner. Vi regner med at det blir et vanlig landsmøte høsten 2A2l ogat slike saker
utsettes til dette.

5.Valg

5. Valg av medlemmertil styrd

Vervene leder, kasserer og ett varamedlem var normalt på valg 2020 $,e like år).

tr'orslag til vedtak: Samtlige verv prolongeres fram til høstens ordinære landsmøte

6. Oppnevning av revisor

Forslag til vedtak: Utformes på landsmøtet

7. Oppnevning av valgkomit6 på 3 medlemmer

Forslag til vedtak: Utformes på landsmøtet

8. Tildeling av Landsutstilling

Forslag til vedtak: Utformes på landsmøtet

Ti I uformel I orient ering I drøfti n g etter selve genera lfo rsa m I i n gen :

I den grad tiden strekker til blir det mer uformell orientering vedr. arbeidet mot
myndighetene.
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Norske Tropefuglforeninger Landsforbund Regnskap

for perioden 01.09.2Ot9 - 31.08.2020:

Driftsresultat :

lnne-

værende år: Budsjett:
Driftsinntekter
Kontingent

Overf. Fra NTH-bladet

Overskudd fra ringsalget

Salg T-skjorter

Semina r/tu r

Dommergebyr

Sum driftsinntekter 76157,32 45 500,00

1)

al

29 520,00

-24 562,58

10 000,00

0,00

1 200,00

26 000,00

400,00

10 000,00

3 000,00

5 000,00

L 200,00
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Fjorårets

regnskap:

24 950,00
-L6 570,02

0,00

0,00

1200,00

7 550,00

6 203,83

0,00

L 035,00

t75,OO

0,00

0,18

7 928,00

2077,40

980,00

3 945,00

0,00

_ 0,00

29895,4L

-20 305,43

878,78

-19 426,65

Endring i
perioden:

8329,23
-9 000,00

-670,77

Driftsuteifter
Premiering utstilling
Dyr for a lle/Profilering
Seminar/tur
Web

Porto

Gebyr bank

Gebyr Vipps

La ndsmØteutgifter
lnnkjøp T-skjorter

Andre styreutgifter
Diverse NTL

Møter, offentlige etater
Andre møter
Kontorrekvisita

Driftsresultat
Renter

Årsresultat

Egenkapital NTL

Egenkapital dommerkonto

Sum

9 325,00
-45L,67

0,00

0,00

358,00

0,00

0,00

525,00

864,00

5 129,50

2 683,00

L8 432,83

-2 275,57

1 604 74

-67O,77

10 080,00

1 400,00

11480,00

Beholdning
pr.01.09.19:

2 399,64

234 000,00

Resultat i

perioden:

-24 626,65

1200,00

3)

4)

8 000,00

3 000,00

7 000,00

1 500,00

200,00

20,00

100,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 000,00

5 000,00

500,00

200,00

s)

35 520,00

Balanseregnskap NTL (inkl. NTH-bladet):
Beholdning
pr.31.08.20:

Beholdning driftskonto IO717,87
Beholdning sparekonto 225 000,00

2357L7,87

Eeenkapital:
lnngående

egenkapital:

27857t,84
17 815,80

Utgående

egenkapital:

L97 945,!9
19 016,80

236388,64 -19 426,65 2t6 961,99

9 589,98

236 388,54
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Delregnskap Norsk TropefuglHobby 01.09.2019 - 31.08.202O:

Mer
k-

nad lnne-
er: værende år: Budsjett:

Ar_tftsLrule&ler
Oppdrettsannonser

Firma-annonser

Abb, l(lubber

Abb. Enkeltpersoner

Salg gamle blader
SLrm driftsirrntekter

6)

79 410,0t1 87 300,00

Fjorårets

regnskap:

16 100,00

31685,00
27 630,00

3 770,00

225,00

15 000,00

24 000,00

44 000,00

4 000,00

300,00

15 750,00

3? 670,00

54 890,00

3 760,00

60,00

107 130,00

DriftqutglAer
Trykking

Porto sarnlesendinger

In lceltportolko nvol utter
Diverse NTH

La n dsrnøteulgifte r

Data ko stnade r

Gebyr VIPS

O p plæ ringskostnader

Underskudd overført NTL

Surn driftsutgifter

Dramrnen 01.11,20 $rv8'Å*,X

79 421,75 54 000,00 50 104,00

15 596,32 i4 000,00 tt 971,67

976,00 1500,00 1 870,60

0,00 1000,00 3 780,00

2 357,53 2. 500,00 2 82s,00

5 471,78 3 500,00 2 000,00

149,3t) 200,00

0,00 200,00

, -24 562,68 _ _ 4oo,o? _ 34 578,73

79 410,00 87 300,00 107 130,00

0,00Driftsresultat

Regnskapet er ført etter kontantprinsippet uten ekstra periodisering

0,000,00

Gro D. t-ervik

ka sse re r

Rørtvedt Dagfinn Danielsert

revisor

) Teknisk sett er underskuddet fra NTH-blodet averført NTL. Uten denne overføringen ville

øv N'tL hatt et overskudd pd kr. 23.891,91. Underskuddet satt inn sam en inntekt, sarn

det vønligvis er, på grunn av sammenligning budsjett og ondre årsreqnskap.
Disse pengene tilhører dommerutvolget
Forskyvning Dyr for olle 2A19. Strgmutgif ter - ref trykking brosjyre.

Planlogt vårtur ble avlyst gr. karana.

Leder deltatt på møte/ i Stavanqer
6) {'ukturering ov klubber er delvis forsinkct bladets underskudcl skyldes de nne

( n oter) til reg n skapet :

§tavanser /å' ll' 40

revrS0r



Norske Tropefu glforeningers Landsforbund
Ringsalget
Organisasjorsnummer 986 735 437

13. august}02l

Årsmelding for Ringsal get 2020
Regnskapsåret er avsluttet pr. 3 1.8.2020

Oppsummering av regnskap
Et driftsresultat på

I Inntekter 6071r,02.-

2

4
5

Driftsutgifter
Årsresultat
Overføring NTL
Kontantbeholdning

69909,03.-
-9198,01.-
10000.00.-
46271,39.-

7 Utestående fordringer 0.-

Oppsummering av salg
2420 er ett godt salgsår, pr.31.8.2020 er derZl? ordre fordelt pbl24 oppdrettere.

Tallene for årene som hai gått er som følgende

Årstall
20i0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017n8
2019D0.

Solgte ringer Kunder

1.09.2017 til.3 1.08.201 8

1.9.20t9 til 31.8.2020.

47 53
4449
4822
5049
4209
5374
553"1

s499
6365

6870

83

95
112
89
89
89

t28
t22
t24

Note: Antall ringer solgt erjustert frem til 2021 ringer ble tatt i bruk.

Det har blitt overført l0 000 til NTL så derfor ble det minus på budsjettet. Det ble og kjøpt inn endel stål ringer av
forrige ringsalgsleder som og fører til mindre fortjeneste dette året vil jeg anta.
Prisene på ringer og verktøy vil ikke bli endret for 2021.

Priser
Årsringer 65.- pr. 10stk.
Ringer (Rustfritt-stål) 40.- pr. stk.
Plast splitt ringer 30.- pr. 10 stk.
Tang split årsringer 70.- pr. stk.

Asle-Renå Lydersen, Ringsalgleder

Tenk miljø - 2 sidig print



Regnskap ringsalg 20 19 l}A?fr

Ringsalg Sept 2019

Ringsalg oktober 2019

Ringsalg novemver 201"9

Ringsalg desember 201-9

Ringsalg januar 2020

Ringsalg februar 2020

Ringsalg mars 2020

Ringsalg april 2020

Ringsalg mai 2020

Ringsalg juni 2020

Ringsalg juli 2020

Ri 2020

§um
1584,87 I ,

1466,38 / ,
9953,64 t/

75934,12 b/
49L7,74 L,/

4556,4 l/
2664,7911
2495,541/
58A236b/ ,
3963,96 1
4314,791/ .

3060,45 l/

Billaesnl

\

\§hl
§st§

.$
-*.
\s\§t

§
§'f

§
-i

\
*§

\
§\
§I
*.,}-\§\

§

§

N§
N

\§N
§s--

L

2

3

5

4

6

7

o

9

10

1.1

12

Sum driftsinntekter: 647LL,02

BillagElt- 5um

Ringkjøp november 2019

Privat utlegg nrva+ toll ringkløy

Ringkjøp november 201"9

Tcli + Ivlva ringkjØp

Toll + IVlva ringkjøp

Tilbakebetaling retur
Porto desember

Ringkjøp februar 2020

Ringkjøp februar 2020

Ringkjøp februar 2020

RingkjØp mars 2020

Porto januar

Kontorrei<visita Elkjøp

Porto nrai

Porto juni

Kontorrekvisita Stapies

Porto august

Overføring til NIL
Omkostninger juni

o uli

564935

293

5645 3 1

1.174187470

298

297

295

s66286

565701

5645 3 1

568238

299

2A

21

ZL
-)f
LJ

24

1)

10

1L

37961,73

456s
1ta9Å7
5620,25

1556
450

464

4256,gt b/ ,
470,85 t/
74L,5311
4AB,5g v ,

n6q
729v,
2401/
36ov /
3991/,

24ay' /
fiooav/

2.5 {
z.,S t/

\

§ '§

S
\

§
§

\
§l."\§q

{/
/
/
t/.
t/
fr §

\
{

§
s..§u

§t\
t

§ t§
-\

5um Driftskostnader:

t/

69909,03 §

*§§

§
Driftskostnader

Drifstinntekter

55469,4

69909

ido 30 19

3L.A*,2§
V60711,A2

46271,39

Resultat 01.09.L9 - 0L"09.20 -9198101 e/"



Norske Tropefuglforeni n gers Landsforbu nd

Ringsalgregnskap for periode n S1".09,2S18 - 31.08.203 9

Driftsresu ltat:

lnneværende år:merknad:

1)§algsinntekter:
5um;

Driftsutgifte r:

lnnkjØp ringer

MVÅ + toll
KontorhCIld:

5um:

)l

Driftsresr:ltat
Renter

Årsresultat:

Ba la nseregnska P Ringsa lget:

Beholdning driftskcnta

4i.389 J_)

47.389,33

25.572,88

§.073,25

9.507 00
l.4 lql 11

-*:-ry

3,236,20
22

f r(Q rO
)-LJOr'aJ

=::=:--*:'-ry

rpr.3t.§8.19

55.469,40
*i.!*.-æ::=i

Pr.01.09.18
52.21A,91

e

Endring i

periodenl
3.258,49

lVlerknsder:

1) Netto innbetatt lratrukket evt. VTPPS-gebyr

2)Sverte, Pørto, PaPir m.n.

tnn- ag utgående verdi på ringer som k*n averføres rrytt år er ukient oE ikke hefi§yntatt'

t kontorhold er bakført en det utgifter fra tidligere år, sefte utgiør kr' 4'i'56,-,

slik st årets reelle overskudd i virkeligheten er kr 7.414,49"

Bråmmen, 1"7. november 2020

§r"2 il*t
Gro D. Lervik

Ass. regnskaPsfører

Rolf Rørtvedt

ReviEor

§tavanger, 
t#, -: rrr'


