
 
NORSK 
NEWFOUNDLANDSHUNDKLUBB 

Protokoll årsmøte 26.mars 2022 kl. 11.00 
Sted: Lilleborg Barnehage, Rælingen 

25 stemmeberettigede tilstede(Inkludert 2 på Teams) 
27 forhåndsstemmer (+1 forkastet) 

20 for at deltagere på teams kan stemme på sak. 
- Protokollanmerkning fra et medlem om at årsmøtet har godkjent mot eget lovverk.  

Sak 1. Godkjennelse av innkalling 

-Kommentar om at Teamsdeltagelse ikke stod i innkallingen 

Årsmøtet godkjenner innkallingen 

Sak 2. Godkjennelse av dagsorden 

Årsmøtet godkjenner dagsorden 

Sak 3. Valg av møteleder 

- Hanne Augustin valgt ved aklemasjon 

Sak 4. Valg av referent, to medlemmer til å undertegne protokollen samt tre medlemmer til 
tellekorps.  

Referent: Henriette Aamodt 
Tellekorps: Bjørn, Kjersti, Astrid  
Underskrive protokoll: Lise Hoelsengen, Tone Granøien 

Sak 5. Styrets årsberetning for 2021. Avdelingenes årsberetning for 2021. 

 - Gratismedlemmer, bør dette tas ut av medlemsoversikten? Årsmøtet ber om at gratismedlemmer 
omformuleres i framtidige årsberetninger slik at de ikke står oppført som gratismedlemmer men 
mottagere av gratis medlemsblader.  

- Årsmøtet ønsker å få tilbake papirutgavene av medlemsbladet. Fristene blir stående, men bladene 
vil komme ut litt senere dette året. Dette innføres fra og med neste blad, blad nr. 2/22 
- Medlemsbladet vil også bli publisert på nett.  
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Kommende styre ser på mulighetene for å knytte sparekonto og andre konti over til samme bank 
som kennelklubben. 
- Blir tatt med videre i nytt styres arbeid.   

Årsberetning godkjennes med disse kommentarene 

Årsberetning bruksråd vann 
 - Rette på årsberetning fra bruksrådet at det er 7 offisielle prøver ikke 6. 
- Martin Ovesen stiller spørsmål til styret hvorfor det er tre stemmeberettigede i bruksrådet og de 

tre nye som ble satt inn ble satt som vara. Styret svarer at de ville at de nye skulle få et år på å 
bli kjent med vervet. Og at de følger retningslinjene. Dette er en endring som var for 2021, dette 
kan vi ikke gjøre noe med. Vi må diskutere hva vi gjør fra 2022.  

- Det blir stilt spørsmål om bruksrådet kan sende inn ett nytt forslag på oppnevning av 
medlemmer til bruksrådet.  

- Det blir bekreftet på årsmøtet at bruksrådet er et råd som har stemmerett men ikke 
beslutningsmyndighet da dette ligger hos styret i klubbsaker.  

- Årsmøtet ber kommende styre om å ta en gjennomgang av retningslinjene som ligger til grunn 
for bruksrådet. 

Årsberetning godkjennes med disse kommentarene 

Årsberetning NNK Sørlandet 2021 

- Det kommer fra salen at de ønsker større aktivitet på sørlandet, det blir vanskelig når man ikke 
har folk som er villige til å delta. Årsberetning godkjent 

Årsberetning for Østfold 2021 

- Hadde også lydighetsprøve i sammenheng med utstillingen på Skiptvedt, veldig bra!  
- Er det greit at klubben sponser alkoholholdig Drikke er spørsmål fra salen, det blir informert om 

at det var både med og uten alkohol og det opplevdes ikke som noe press. Dette spørsmål stilles 
på generelle grunnlag ikke rettet mot avdelingen østfold.  

- Det kommer fra salen at det ikke burde sponses fra klubben med alkohol, det er ikke bra for 
barna i miljøet. Folk kan ha med alkohol selv men det skal ikke sponses. 

- Salen nevner også at det ikke er lov å gi bort alkohol i premie til deltagere.  
- Medbrakt er greit.  
- Styret lager et notat angående alkohol i klubbsammenheng og arrangementer i medlemsbladet.  

Årsberetningen er godkjent med disse kommentarene 

Årsberetning NNK BTV 

- Ingen innvendinger bare applaus og ros til avdelingen for mye aktivitet.  

Årsberetningen godkjennes 

NNK Avd. Trøndelag 
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- Årsmøtet påpeker at avdelingen er vanvittig aktive men veldig rammet av vær. 

Årsberetningen er godkjent. 

Sammendrag fra sunnhetsutvalget 

- Det bør stå i årsmeldingen hvem som sitter i sunnhetsutvalget. Der sitter Gunn Hansen, Unni 
raadlund, og Karin Stave(Har trekt seg nå så trenger nytt medlem.) 

- Årsmøtet ønsker et medlemsmøte i forkant av at RAS dokumentet sendes inn til kennelklubben.  

Årsberetning godkjennes med disse kommentarene 

Ungdomsutvalgets årsrapport 
- Ungdomsgruppas film ble vist og det ble ytret ønske om å få bruke denne filmen som promo for 

nuffen generelt på webside, Facebook osv.  

Årsberetning godkjent 

Sak 6. Regnskap 2021 

- Er ungdomsutvalgets regnskap inne i dette? Nei det er overført til ungdomsgruppa. 
- Anica redegjør for -3120, det er salg av rasekompendier som er solgt  men ikke fått regning på 

fra danmark enda.  
- M. Risløkken melder seg frivillig til å sitte som ekstern kasserer. kommende styre tar dette videre.  

- Posten for medlemskontingenters økning skyldes en kontigentøkning på klubbens medlemsskap 
vedtatt på forrige årsmøte. 

Eiendeler:  
- her burde hengeren stå, den bør stå til 1,-  den ble omregistrert i fjor(2021) 

Ønsker man å nulle ut gjelden til Hordaland eller skal den overføres til neste styre?  
Spørsmålet er om HK kan gå i tap på denne.  
Årsmøtet stemmer for at gjelden til Hordaland slettes.  

Årsmøtet godkjenner regnskapet for klubben med disse kommentarene 

Regnskap bruksråd 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for bruksråd 

Regnskap avd. Sørlandet 
- Avdeling sørlandet må flytte over til Landkreditt bank. 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for avdelingen med følgende kommentar 
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Regnskap Østfold/Follo 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for avdelingen 

Regnskap for Trøndelag 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for avdelingen 

Regnskap BTV 
- Anbefaler alle avdelinger å søke om grasrotandel - dette er penger rett inn.  
- Kan det legges inn en oversikt på nettside og Facebook over hvilke avdelinger som får 

grasrotandel.  
- Det må informeres om at de 29 giverene kan flytte seg fra hovedklubben til avdelinger da HK 

ikke får lov å motta grasrotandel 
- Nytt styre må se på dette med grasrota 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for avdelingen 

Sak 7- Kontigentfastsettelse 
Årsmøtet godkjenner å videreføre kontigent på kr. 350,-  

Sak 8 budsjett 2022 
- Grunnet personlige årsaker er ikke budsjettet blitt ferdigstillt på nåværende tidspunkt. Dette vil 

bli sendt ut så fort det er ferdig.  
Årsmøtet vedtar å gå videre til neste sak. 

Sak 9. Innsendte saker til Årsmøtet 

9.1 
Styret har hatt ansvaret for arbeidet i forbindelse med revidering av 
vannprøveregelverket. I denne prosessen har jeg sett at store deler av klubbens 
medlemmer har fått minimalt med innflytelse med tanke på denne regelendringen. Ser 
også at styret har unnlatt å informere sine medlemmer om viktige relevante 
dokumenter i denne prosessen. Dette blant annet NKK sine retningslinjer for revidering 
av prøveregelverk. Tenker at dette er et viktig dokument for medlemmene i denne 
prosessen, da klubben er eier av vannprøveregelverket og det da tilhører alle 
medlemmene. 

Ønsker derfor at årsmøtet ser på denne prosessen, og om styret har fulgt NKK sine 
retningslinjer for revidering av prøveregelverk. Regner med at styret legger ved NKK 
sine retningslinjer for prøveregelverk i innkallingen, slik at medlemmene har en mulighet 
for å sette seg inn i de før årsmøtet. 

Ønsker også at årsmøtet tar en vurdering om styret ut over NKK sine retningslinjer, 
har ført en prosess som har vært korrekt overfor sine medlemmer. Og har bidratt til at 
en evt regelendring har blitt best mulig. 

Med vennlig 

hilsen 
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 Martin Ovesen 

  Styrets innspill: Styret mener at medlemmene har fått gode muligheter for innspill til revideringen av vp-
regelverket. 
  Arbeidet startet for flere år siden, mange personer har vært involvert. Medlemsmøte på Sandsnessenter 
Grendehus i forbindelse med BRVs jubileumsfest den 13.april 2019. Alle medlemmer har hatt mulighet til å 
sende inn sine innspill I forbindelse med at revidering av vp-regelverk ble lagt ut på høring 06.06.21 og 
fristen for tilbakemelding var 31.07.21. 

 - Regelverket er ikke NNK sitt men NKK sitt, NNK eier ikke dette regelverket.  
- Det nye styret bør ta et møte med miljøet for å behandle denne saken videre. Det bør være et 

eget møte.  
- Det må klarere retningslinjer/sammarbeidslinjer til. 
Årsmøtet ber om at vi setter en strek ved denne saken her og ber det nye styret ta det videre. 

9.2 Klubbchampionat 

Opplevde i 2021 store forskjeller i klubbens håndtering av det som har med 
klubbchampionatene. Har opplevd på de aller fleste av utstillingene å ikke få utdelt 
klubbcertene før de hadde blitt personlig etterspurt. At da styret krever at disse certifikatene 
blir sendte inn før de godtar ett evt championat, gjør det vanskelig når man da ikke får disse 
utdelt. Ser ut som at styret ikke kan gå ut i fra resultatlistene og dele ut et championat ut i fra 
dette. 

Har også fått tilbakemelding fra styret på at de ikke ønsker å føre opp denne uoffisielle 
tittelen på interne mestvinnerliste o.l. Tenker da at det blir meget rart at man skal bruke 
ressurser i klubben for å gi hunder en tittel uten at det skal vises. 

Usikkerhet rundt prosessen her virker til å være stor, og betydningen av denne tittelen er liten. 
Når man da opplever store forskjeller, tenker jeg at dette med klubbchampionat bør avvikles. 
Ønsker derfor at årsmøtet behandler dette og tar en beslutning. 

Forslag til beslutning er at ordningen med klubbchampionat blir fjernet. 

Med vennlig hilsen 

Martin Ovesen 

  Styrets vurdering: styret overlater til årsmøtet å komme med innspill I denne saken. 

-  Det er vanskelig å få delt ut før utstillingen er ferdig.  
- Det deles ut klubbchampionat på årsmøtet i dag. Klubbcertene deles ut på utstillingsdagen, 

mens klubbchampionatene alltid deles ut på årsmøtet.  
- Vi stemmer over om vi skal beholde ordningen eller ikke:        Årsmøtet stemmer 4 mot og det 

vedtas at ordningen skal beholdes. Bestemmer at det skal skrives inn et notat i katalogen på 
hver utstilling.  

Sak 9.3 ekstra storcert på Valebø 

Vi ber om at klubben søker NKK om et ekstra stor cert, da dette er mulig i følge NKK. 
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Begrunner dette med at vi prøver, og forventer at flere utlendinger vil komme til vår 
utstilling i Valebø. 
Uten dette stor certet er det vanskeligere, og mindre interessant for utlendinger å komme 
til Norge, for å stille sine hunder. Da det kun er stor cert som generer championat for 
utlendinger i Norge. 

Best regards 
Lars & May-Liss Myrholt 

Styrets tilbakemelding: 

Styret søkte NKK om ekstra storcert, men fikk avslag. (kopi av mail under) 

Tirsdag 1.febr. kl,  13.09 

Søknad om ekstra stor cert avslås. 
Viser til vedtak i NSU 9. oktober 2019, sak 70. 
Med vennlig hilsen
ELISABETH STEEN
Saksbehandler Aktivitetsavd. 
mobil: 98 69 69 41, e-post: elisabeth.steen@nkk.no

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo 
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 

Styret mener at årsmøtet må forkaste saken. 

- Årsmøtet bør forkaste forslaget da NKK har avvist søknaden. Men det framkommer forslag om 
å søke om ekstra storcert til 40 års jubileumet. Årsmøtet ber det nye styret ta dette videre.  

-  Det framkommer fra salen et forslag om å søke på nytt om enda ett storcert siden bø ble avlyst.  

Tilleggsnotat: det nye styret bør ta kontakt med dommer som er hyret inn til Elverum om man kan 
få utstillingen til lørdag i stedet for søndag og søke kennelklubben også. Går ikke dette bør det 
vurderes for 2023.  

Vedtak: årsmøtet følger styrets oppfordring om å forkaste saken.  

Sak 9.4 
Hei.
> Jeg ønsker at vi skal ta opp 5% regelen på antall valper en hannhund kan være far til. 
> At vi øker denne i for eksempel 
> en 5 års periode. 
>

Mvh Toril Hasselgren 
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Styrets vurdering: 

E"ske grunnregler for avl og oppdre2, utarbeidet av NKK. 
NKKs avlsstrategi utarbeidet av NKKs hovedstyre 27.11.2007 

4.3. For å bevare og fortrinnsvis øke det gene"ske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og te2 innavl 
unngås. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn "lsvarende 5 % av 
antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode. Hos tallmessig store raser anbefales det 
at grensen se2es lavere enn 5 %, helst ned mot 2 %. Hos tallmessige små raser hvor avlen i stor grad er 
avhengig av utveksling av avlsmateriale med utlandet, bør det vurderes hvorvidt det som i denne 
sammenheng omtales som rasepopulasjonen også bør inkludere populasjonen i de mest aktuelle 
samarbeidsland, for eksempel Norden. 

Styret forholder seg "l NKKs avlsstrategi og mener at forslaget bør forkastes. 

- Det står i NKKs avlsstrategi at dette er en anbefaling. På 5% tilsvarer dette ca 23 valper på vår 
rase i Norge.  

- Man må se på hele populasjonen som en helhet. Også med de nordiske landene.  
- Etter årsmøtet må dette sendes til nkk og sunnhetsutvalget og bestemmes der.  
- Et valgt styre er forvaltningsansvarlige. Og er oppføleningspliktige ift RAS. 
Årsmøtet anbefaler alle medlemmer og spesielt oppdrettere å lese RAS-dokumentet nøye og 
komme med forslag til endringer på dette til styret og de som jobber med utarbeidelsene 

Sak. 9.5 Innsyn i klagesak ift elverumutstillingen 
Medlemmers rett til innsyn i klagesaker 

I forbindelse med Elverum utstilling ser det ut som det er blitt gjort noen 
uregelmessigheter. Jeg vil at styret skal overgi all kommunikasjon med NKK i 
saken slik at medlemmer kan få innsyn i hva som er blitt gjort. 
Samt oppgi når etteranmelding skjedde, og ble det betalt forhøyet 
påmeldingsavgift?  
Med hilsen Kjersti Smedstuen. 

   
  Styrets innspill: Informasjon ble lagt ut på facebooksiden kun for medlemmer,   
  NKK har godkjent utstillingen, og med bakgrun I informasjon lagt ut på 
  Facebooksiden og tilbakemelding som er gitt, mener styret at denne saken er 
  Belyst godt nok. 
   

  Styret anbefaler å avvise saken.   

- Det blir vist fram mailutveksling med kennelklubben.  
- Styret har vedtatt retningslinjer som gjelder.  
Innsender er fornøyd med framvist dokumentasjon og årsmøtet vedtar å gå videre. 

Sak. 9.6 
Innspill fra Styret: Skal vi si ja til andre arrangørers utstillinger samme helg som 
NNK/NNKs avdelinger avholder utstillinger? 
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Begrunnelse: Hva mener medlemmene? 

Styret ønsker saken diskutert på årsmøte da vi hører mange meninger. 

- To forslag som skal stemmes over: Vi sier ja til alle: 15 for og Vi sier ja til alle som er mer enn 
25 mil unna: for 9. 

Vi sier ja til alle vinner med sine 15 stemmer.  

Sak 10 valg 
25 stemmeberettigede tilstede(Inkludert 2 på Teams) 
27 forhåndsstemmer (+1 forkastet) 

Leder - 2 år - Anica Johannessen - 31 stemmer ja/ 20 stemmer nei - Valgt 
Leder - 2 år - Lars Højdam - 21 stemmer ja/ 16 stemmer nei - ikke Valgt 
Styremedlem - 2 år - Hanne Aamodt - 39 stemmer ja/ 13 stemmer nei - Valgt 
Styremedlem - 2 år - Knut Isaksen - 39 stemmer ja/ 6 stemmer nei - Valgt 
Varamedlem - 2 år - Ingunn Solberg - 47 stemmer ja/ 0 stemmer nei -  Valgt 
Vararevisor - 2 år - Mette Marit Borge - 46 stemmer ja/ 1 stemme nei - Valgt 
Valgkomité - 2 år - Henriette Aamodt - 42 stemmer ja/ 7 stemmer nei - Valgt 
Vara Valgkomité  - 2 år - Lene Iversen - 42 stemmer ja/ 5 stemmer nei - Valgt 
Vara Valgkomité - 2 år - Hanne Augustin - 23 stemmer JA/ 4 stemmer nei - Valgt 

Sammensetning for 2022 blir:  
Leder - Anica Johannessen 
Nestleder - Espen Aasland 
Styremedlem - Sølvi Schjelderup 
Styremedlem - Hanne Aamodt 
Styremedlem - Knut Isaksen 
Varamedlem - Ingunn Solberg  
Varamedlem - Nina Sagen 

Revisor - Jan Aage Neerland 
Vararevisor - Mette Marit Borge 

Valgkomité - Frode Johannessen 
Valgkomité - Tove Strand 
Valgkomité - Henriette Aamodt 
Vara valgkomité - Lene Iversen 
Vara valgkomité - Hanne Augustin 
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