Innkalling til årsmøte 2018
Du innkalles med dette til årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
Tid: Søndag 11. mars 2018, kl. 12 (registrering vil skje fra kl. 11:45)
Sted: Mortens kro, Trondheimsveien 3, 1481 Hagan
Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
-

Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to protokollvitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Beretning 2017
Sak 4: Regnskap 2017
Sak 5: Budsjett 2018
Sak 6: Innkomne forslag
Sak 7: Valg
Jfr. Klubbens lover, §3-2, må kontingent for 2018 være betalt for å benytte stemmeretten på
årsmøtet. Ved fremmøte vil kontigentstatus kontrolleres.
Vedlegg:

1) Årsberetning 2017
2) Regnskap 2017
3) Revisjonsberetning
4) Budsjett 2018
5) Innkomne forslag
6) Lover
7) Valgkomiteens innstilling
8) Stemmeseddel for forhåndsstemmer

For styret
Bjørg Henriksen /s/

Anne Grundstad Ulekleiv

Leder

Sekretær

Vedlegg 1:

Årsberetning for raseklubb for dansk/svensk gårdshund
2017
Styret har i perioden bestått av:
Leder:

Bjørg Henriksen

Nestleder:

Marit H. Autrey

Sekretær:

Anne G. Ulekleiv

Styremedlem: Stine A. Halvorsrud
Styremedlem: Preben Lund
Varamedlem: Camilla B. Horvei
Varamedlem: Tonje H. Aasekjær
Revisor:

Helene Ellingsen, Rogaland

Vararevisor:

Thomas Moe Kristiansen, Oslo

Valgkomité:
Årsmøtet 2017 valgte følgende medlemmer av valgkomitéen:
Leder:

Lykke Bech Daugaard, Akershus

Medlem:

Nina Garnaas, Østfold

Varamedlem: Ole Morten Øyås, Trønderlag

Følgende personer er oppnevnt av styret til verv/oppgaver for klubben:
Kasserer:

Elisabeth Torvund

Redaksjon:

Anne G. Ulekleiv og Preben Lund

Redaktør/trykk:

Hund & Fritid

Web-redaktør:

Anne G. Ulekleiv

Web-shop:

Marit H. Autrey

Leder arr. komité:

Marit H. Autrey

Utstillingsleder:

Marit H. Autrey

Mestvinnerlistene:

Liv-Anine Brandsgård/styret

Distriktskontakter:
Oslo/Akershus:

Christian Fredrik Ekeren

Hedmark:

Kathrine Lund-Vang

Rogaland:

Helene Ellingsen

Vestfold:

Tonje H. Aasekjær

Trønderlag:

Sissel og Ole Morten Øyås

Østfold:

Nina Garnaas

Troms:

Anette Kristiansen

Oppland:

Hildegunn Brøste og Lene Birgit Berg

Telemark:

Anne Irene Holte

Agderfylkene:

Kristian Støle

Sogn og Fjordane:

Tatiana Haugland

Styrets arbeid:
Styret har i perioden avholdt 3 styremøter. Varamedlemmene har vært invitert til samtlige møter, og
for øvrig deltatt i styrets korrespondanse. For uten de ordinære styremøtene har styret hatt
arbeidsmøter og løpende dialog via telefon og e-post. Det har vært godt samarbeid internt.
Et utdrag av de saker og prioriteringer styret har arbeidet med i perioden, kan fremmes følgende:
-

Organisering og gjennomføring av rasetreffet 2017 med påfølgende evaluering
Organisering og gjennomføring av stand på Dogs4All, med påfølgende evaluering
Gjennomføring av helseundersøkelse på rasen, i regi av Sunnhetsrådet
Hatt tett samarbeid med Hund & Fritid ang. utgivelse av Gårdshunden
Arbeidet for gode medlemsfordeler for klubbens medlemmer, blant annet på fôr og kurs

Foruten de overnevnte punkter, har styret hatt tett dialog med kasserer, redaktør, utstillingsleder og
øvrig ressurspersoner i perioden. Disse har også vært invitert til de styremøter der saker relatert til
deres ansvarsområder har vært diskutert og satt på dagsorden.
Informasjonsarbeid:

Styret ønsker stadig å styrke informasjonen til medlemmene, og har vært aktive både i sosiale media
og på hjemmesiden. Oversikten for 2017 viser at hjemmesiden har hatt i overkant av 50.000 besøk
fra unike IP-adresser.
På Facebook har styret fremmet innlegg mellom 4 og 10 ganger per måned. Hvert innlegg blir lest av
flere hundre lesere hver gang og har skapt henvendelser i form av personlige meldinger til
raseklubbens Facebookside, telefoner og e-post. Facebook gir økt engasjement om klubbens arbeid
og virke, og er, sammen med hjemmesiden, en viktig ressurs for å nå både medlemmer og
interessenter. 31.12.17 var det 2591 følgere/likere på Facebooksiden, en øking med 793
følgere/likere fra 2016.
Under Dogs4All i Lillestrøm i 2017, deltok klubben med stand. Standen ble betjent av både enkelte av
styrets medlemmer og engasjerte medlemmer, under ledelse av Nina Garnaas. Standens størrelse
var den samme som i 2016 og det var mange som var interesserte i rasen som var innom.
Samtlige protokoller fra styrets møter er gjort tilgjengelige på hjemmesiden, og medlemmene har
således hatt adgang til å kommentere og henvende seg til styret etter hvert som disse har blitt
publisert. Protokollførselen er ment å gi god og detaljert oversikt over saksbehandlingen og den
diskusjon som foregår på møtene.
Medlemsutvikling:
01.01.17 var det registrert 693 betalende medlemmer i klubben. 31.12.17 var det registrert 848
medlemmer.
Det har vært en positiv medlemsutvikling på 155 medlemmer i perioden.
Medlemsaktiviteter:
Raseklubbens distriktskontakter og enkeltmedlemmer har i perioden arrangert en rekke aktiviteter
for klubbens medlemmer. Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utmerker seg i antall aktiviteter, og
har jevnt over godt oppmøte.
Det er opprettet en rekke Facebooksider relatert til distrikter, ulike aktiviteter og annet for
medlemmene. Medlemmer har vært oppfordret til å søke informasjon på disse sidene om de ulike
tilbudene som finnes.

Sunnhetsrådet:
Sunnhetsrådet har i perioden bestått av:
Leder:
Astrid Elin Halse, Akershus
Medlem:
Kristine Løkka Hauerberg, Akershus
Medlem:
Camilla Baksetersveen Horvei, Akershus
Medlem:
Sissel Øyås, Sør-Trøndelag
Medlem:
Britt Trydal, Akershus

Statistikk

Antall registrerte valpekull i 2017: 91 valpekull
Antall registrerte valper: 398
Antall importer: 61
Antall hannhunder brukt i avl: 58
Av disse er 5 hanner far til i alt 3 kull, og 23 hanner er far til 2 kull.
Gjennomsnittlig kullstørrelse: 4,4
Gjennomsnittlig innavlsgrad: 1,358
Antall HD-røntgen av gårdshunder i 2017: 202
HD-grad A:
76
HD-grad B:
53
HD-grad C:
51
HD-grad D:
19
HD-grad E:
3

I 2017 har Sunnhetsrådet avholdt et oppdrettermøte i juni på Olavsgaard hotell. Det har også blitt
gjennomført en stor spørreundersøkelse blant NKK-registrerte eiere av dansk/svensk gårdshund der
helse og adferd var hovedpunktene. Sluttrapporten fra denne undersøkelsen forelå rett før årsskiftet,
og den blir presentert for klubbens medlemmer.

Arrangementskomitéen:
Arrangementskomitéen har i 2017 arrangert rasetreff for dansk/svensk gårdshund på Hunderfossen i
Lillehammer.
Utstillingen hadde i 2017 rekordstor påmelding med 126 påmeldte valper og voksne hunder. Med
god organisering i ringen gikk det unna, og vi kom i mål slik at dommerens favoritt kunne kåres
søndag ettermiddag.
Årets dommer var Wenche Eikeseth, ringsekretær Brit Gebhardt og skriver Nina M. Nikolaisen.
Som vanlig ble det arrangert utstillingstrening fredag kveld. Her var det mulig å få trene på å stå på
bordet og få råd og tips før selve utstillingen, selv om det ble noe amputert pga. voldsomt regnvær.
Prøve-på-kurs i rallylydighet ble videreført fra 2016 og teoridelen ble avholdt i teltet fredag kveld.
Nytt av året var prøve-på-kurs i Nosework, noe som var en stor suksess. Tradisjonen tro ble fredag
kveld avsluttet med pizzakveld på hotellet.
Lørdag ble det avholdt klubbmesterskap i LP, rallylydighet og agility. Dommerne, Ann Kari Neby, Berit
Smaaland og Kirsten Bjørnelykke sørget for spennende konkurranser i de forskjellige grenene.
Lørdag kveld var det samling til felles grilling og sosialt samvær, samt premieutdeling fra
klubbmesterskapene. Det var også satt opp hundesprint på programmet, men denne utgikk
dessverre da himmelen åpnet seg og regnet styrtet ned.

Sammensetning av
arbeidsgruppen:
Utstillingsleder:

Marit H. Autrey

Arrangementsleder:

Marit H. Autrey

Kioskansvarlig:

Bjørg Henriksen

Premiefordeling:

Preben Lund, Camilla B. Horvei og Stine A. Halvorsrud

Fotograf:

Magni Stenen

LP/rally og AG:

Nina Garnaas, Berit Småland og Anne G. Ulekleiv

Barn og hund:

Anne G. Ulekleiv og Grete Gade

I tillegg var det mange av klubbens medlemmer som bisto både i kiosk og ved opp- og nedrigging.

Medlemsbladet Gårdshunden:
Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med Hund & Fritid i 2017 og gitt ut 4 utgaver av
Gårdshunden. Redaksjonen har jobbet med å hente inn informasjon, historier og fotografier fra
klubbens medlemmer for å vise gårdshundens allsidighet.

Styret ønsker å takke medlemmer, ressurspersoner, komitéer, utvalg og NKK for samarbeidet i
perioden.

Haslum, 31.12.17

Bjørg Henriksen /s/

Marit H. Autrey /s/

Preben Lund

Leder

Nestleder

Styremedlem

Stine A. Halvorsrud /s/

Anne G. Ulekleiv

Styremedlem

Sekretær

Vedlegg 2: Regnskap 2017

Ask, 31. januar 2018
Elisabeth Torvund /s/
Kasserer

Bjørg Henriksen /s/

Marit H. Autrey /s/

Preben Lund /s/

Leder

Nestleder

Styremedlem

Stine A. Halvorsrud /s/

Anne G. Ulekleiv /s/

Styremedlem

Styremedlem

Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2017

Vedlegg 4: Budsjett 2018
Klubben

Utgift

Gårdshunden inkl Hung&Fritid
Frimerker/Porto
Rekvisita
Helseundersøkelse
Forsikring
Bankgebyr/ Renter
Web-hotel / Domene
Leie av lokale - årsmøte
Kalender / Folder
Sponsing
Salgsartikler
Stand/messe
Seminar
rasekompendium
Medlemskontingent
Innkjøp
e-accounting
Reisegodtgjørelse

Total utgift
Inntekt

Medlemskontigent
Valpeformidling
Årbok
Annonser
Reklame
Kennel link RDSG
Bankgebyr/renter
Seminar
Kurs
Salgsartikler

Total inntekt
Utstilling
Utgifter

Total utgift

Rekvisita utstilling
Diverse kiosk
sløyfer/ premie/kr.skjema
Dommer/ringsek/skriver
kiosk/effekter/terminal
Hunderfossen

Budsjett
Resultat
Budsjett
2017
2017
2018
50 000,00
76 226,00
75 000,00
15 000,00
31 845,35
30 000,00
5 000,00
1 914,00
5 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
2 700,00
2 623,00
2 700,00
2 000,00
1 339,50
1 600,00
7 500,00
8 227,00
8 000,00
3 000,00
2 564,00
3 000,00
3 000,00
11 988,00
8 000,00
5 000,00
500,00
5 000,00
15 000,00
31 389,00
15 000,00
7 500,00
6 494,00
7 500,00
20 000,00
16 735,00
50 000,00
3 000,00
0,00
1 600,00
10 000,00
18 400,00
25 000,00
3 500,00
2 385,00
2 500,00
8 000,00
8 419,00
15 000,00
175 200,00
222 648,85
268 300,00
155 000,00
2 500,00

163 185,00
700,00

185 000,00
2 500,00

1 500,00

1 500,00

8 000,00
300,00
20 000,00

2 000,00
349,56

0,00
350,00
45 000,00

10 000,00
195 800,00

12 524,11
180 258,67

15 000,00
249 350,00

6 000,00
7 500,00
5 000,00
14 000,00
2 500,00
15 000,00
50 000,00

2 681,00
4 955,09
10 399,00
10 838,00

6 000,00
7 500,00
5 000,00
14 000,00
2 500,00
20 000,00
55 000,00

19 839,00
48 712,09

Inntekter

Total inntekt

Utgift
Inntekt
Resultat

Rekivista utst
(loddsalg, kiosk, effekter etc)

25 000,00

33 082,00

30 000,00

Påmelding utst

50 000,00

63 676,76

60 000,00

75 000,00

96 758,76

90 000,00

225 200,00
270 800,00
45 600,00

271 360,94
277 017,43
5 656,49

323 300,00
339 350,00
16 050,00

Vedlegg 5: Innkomne forslag
1:
Forslagsstiller: Styret
Innkommet forslag: Endring i lover, pålagt fra NKK.
Lover endres iht. vedlegg 6, reviderte lover.

Forslag til vedtak:
Lover endres

2:
Forslagsstiller: Styret
Innkommet forslag: Øke medlemskontigenter
Styret foreslår å endre medlemskontigentene til følgende:
Medlemskontigent 300,- fra 2019.
Familiemedlemskap 150,- fra 2019
Oppdretterverving 60,- fra 2019 (for ett års medlemsskap. Vanlig medlemskontigent
påløper etter 1. år)
NKKs grunnkontigent kommer alltid i tillegg.
Forslag til vedtak:
Medlemskontigent økes

3:
Forslagsstiller: Ramona Tatijana Lorieri Skog
Innkommet forslag: Avvilkling av fullcert ordningen
Viser til NKK's RS møte - og innsendt forslag fra Norsk Shiba Klubb, Norsk Mopseklubb og Norsk Bishon
Frisé klubb.
Fullcert ordningen sånn den fungerer idag er med på å "utvanne" titelen NUCH - og reduserer

championat kvaliteten vi i Norge har vært kjent for å inneha. Fullcert regelen ble i utgangspunktet
igangsatt på bakgrunn av innlegg fra store raser i gruppe 8 - og på grunn av "gruppepress" opplevd hos
de med gode hunder som "stjal cert". Det oppleves som viktigere at hensynet til cert kvaliteten ivaretas
heller enn at vi skal tilfredstille de som "aldri blir nummer en" - og at certet skal gå til den beste hunden
som ikke har oppnådd titelen NUCH heller enn til hund ”nummer 10” i rekken. Det oppleves uheldig at
man på store utstillinger med høyt antall påmeldte hunder skal måtte rope inn flere hunder før certet
kan deles ut.
Viser også til Nkk’s referat fra RS 2017 hvor det åpner for den enkelte raseklubb og reversere
fullcertordningen for sin rase.
Forslag til vedtak:
Avvikling av fullcert ordningen for Dansk Svensk Gårdshund.

Vedlegg 6: Lover

Lover for Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge
Klubb stiftet 17. januar 2014
Vedtatt av årsmøtet den 18. mars 2006 med senere endringer, senest av 22. mars 2015
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge, og forkortes til RDSG.
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde
NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og
ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Dansk/svensk gårdshund.
Klubben har verneting i Akershus.
§1-2 Formål
Raseklubb for dansk/svensk gårdshund har til formål å ivareta hundens og hundeholders
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport,
samt forvaltningen av hunderasen. Raseklubb for dansk/svensk gårdshund skal også arbeide
for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
-

Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Rasklubb for dansk/svensk gårdshund er medlem i NKK og representerer klubbens
medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
Rasklubb for dansk/svensk gårdshund skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav
i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber
som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Rasklubb for dansk/svensk gårdshund og NKKs
virksomhet samt å følge Rasklubb for dansk/svensk gårdshunds og NKKS lover og
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter
og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder
klubbinternt regelverk.
Klubben har etablert familiemedlemskap. Minst ett medlem av husstanden må være
hovedmedlem for å knytte seg til som familiemedlem.
§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller
epost ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer
kan kun brukes til valg, jf. valgkomiteens innstilling.
Ved innkallelsen til årsmøtet skal styret angi hvordan forhåndsstemmene sendes inn for at
stemmegivningen skal være hemmelig.
Forhåndstemmene må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
Behandle årsberetning
Godkjenne regnskap med revisors beretning
Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye
saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år.
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Unntak gjelder dersom det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte
trekker seg, begrenset til to kandidater.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 %1 av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
-

lede klubben mellom årsmøtene
avholde årsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer og sunnhetsråd (avlsråd]
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel
Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•
•
•

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

Vedlegg 7: Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéen ble i desember 2017 varslet om årsmøtedato for 2018 og bedt om å påbegynne sitt
arbeid.
Styret varslet om tidspunkt for årsmøtet 2018 via klubbens hjemmesider, og opplyste samtidig om
kontaktinformasjon til komitéen. Forslagsfristen ble satt til 5. februar, jfr. Klubbens lover.
På bakgrunn av dette fremmer valgkomitéen følgende innstilling for årsmøtet 2018:

Leder:

Bjørg Henriksen, Akershus

Velges for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Preben Lund, Akershus

Velges for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Marit H. Autrey, Oppland

Velges for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Anne G. Ulekleiv, Akershus

Ikke på valg

Styremedlem: Stine A. Halvorsrud, Akershus

Ikke på valg

Vararepresentanter
Vara:

Tonje H. Aasekjær, Vestfold

Velges for 1 år (gjenvalg)

Vara:

Wenche Sandbæk, Hedmark

Velges for 1 år, ny

Revisor:

Helene Ellingsen, Rogaland

Velges for 1 år (gjenvalg)

Vara:

Thomas M. Kristiansen, Oslo

Velges for 1 år (gjenvalg)

Leder:

Lykke Bech Daugaard, Akershus

Ikke på valg

Medlem:

Nina Garnaas, Østfold

Ikke på valg

Medlem:

Ole Morten Øyås, Trønderlag

Velges for 2 år

Vara:

Thomas M. Kristiansen, Oslo

Velges for 1 år, ny

Revisor

Valgkomitéen

Innstillingen er enstemmig
Lykke Bech Daugaard /s/

Nina Garnaas /s/

Ole Morten Øyås /s/

Leder

Medlem

Vara

Vedlegg 8:

Stemmeseddel for forhåndsstemmer ved årsmøtet i Raseklubb for
dansk/svensk gårdshund 2018
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer
kan kun brukes til valg, jf. valgkomiteens innstilling.
Ved innkallelsen til årsmøtet skal styret angi hvordan forhåndsstemmene sendes inn for at
stemmegivningen skal være hemmelig.
Forhå ndstemmene må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

Stemmeseddelen legges i en lukket, nøytral konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt
sammen med et ark påskrevet ditt navn og adresse. Stemmen sendes til: RDSG v/sekretær
Anne G. Ulekleiv, Kirkeveien 60, 1344 Haslum.

Jeg stemmer:
__________________________________________________________________________________
Leder, velges for 2 år:
Bjørg Henriksen

JA

NEI

Akershus
__________________________________________________________________________________

Styremedlem, velges for 2 år:
Preben Lund

JA

NEI

Akershus
__________________________________________________________________________________
Styremedlem, velges for 2 år:
Marit H. Autrey

JA

NEI

Oppland
__________________________________________________________________________________
Vara, velges for 1 år:
Tone H. Aasekjær

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Vestfold

Vara, velges for 1 år:
Wenche Sandbæk
Hedmark

Revisor, velges for 1 år:
Helene Ellingsen
Rogaland

Vararevisor, velges for 1 år:
Thomas M. Kristiansen
Oslo

Valgkomitéen medlem, velges for 2 år:
Ole Morten Øyås
Trønderlag

Valgkomitéen vara, velges for 1 år:
Thomas M. Kristiansen

JA

Oslo

Takk for din forhåndsstemme!

NEI

