
 

 

  Innkalling til Årsmøte 2012 
 

 
I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover § 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2012. 

Årsmøtet avholdes lørdag 21. april 2012 på Ole Vigs Videregående skole, kl. 14.00.  Adresse: 

Gymnasgata 2, Stjørdal. 

 

 

Dagsorden 

 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøtet. Stemmeberettiget og valgbar er alle som har 

betalt medlemskontingent, og har vært medlem de siste 2 månedene. 

 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent 

3. Valg av tellekorps 

4. Valg av to til å undertegne protokollen, som skal sendes NKK 

5. Referat fra årsmøtet 2011  

6. Årsberetning fra styret 

7. Regnskap med revisors kommentar 

8. Budsjett for 2012/2013 

9. Kontingent for 2013 

10. Årsberetning fra Avlsrådet 

11. VALG: Kandidatene presenterer seg selv på hjemmesiden www.hvitgjeterhund.no under 

valgkandidater 2012 

12. Innkomne saker:  

1. Nye vedtekter  

2. Styret ber om årsmøtets godkjennelse til å opprette valgkomité 

 

 

 

Hilsen styret 

Hvit Gjeterhundklubb 

 
  

http://www.hvitgjeterhund.no/


 

 

Årsberetning 2011/2012 

 
2011 ble et spennende år. Sommeren 2011 ble Berger Blanc Suisse formelt godkjent av 

FCI, og dette innebærer at alle Hvite Gjeterhunder med full stamtavle kan være med og 

konkurrere om internasjonale titler.  

Det kom også ut ny standard på rasen. Denne har vi gitt ut på hjemmesiden i engelsk 

versjon, da den pr. i dag ikke er oversatt til norsk. 

 
Styret har i denne perioden bestått av: 

Leder: Ingvild Tvete 

Nestleder: Kristin Øritsland 

Sekretær: Lili Frahm Jensen 

Kasserer: Cecilie Sperre Jørgensen 

Styremedlem: Kari Krogstad 

Varamedlem: Stine Marie Altø Vikestad 

Varamedlem: Anne Skei Nilsen 

 

Det er blitt avholdt  11  styremøter 

Og det er blitt behandlet 19 saker. 

 

Det er søkt om spesialutstilling i 2013. Dommer er forespurt, men må godkjennes av 

NKK før endelig avklart. 

 

Ellers er det sendt ut to medlemsmailer, og leder har skrevet tre innlegg på 

hjemmesiden. 

 

Leder Ingvild Tvete var til stede og representerte Hvit Gjeterhundklubb ved NKK’s 

representantskapsmøte på Gardermoen 12.november 2011 

 

Det har vært mail - henvendelser fra 20 personer, hvorav 10 stk. er blitt medlemmer. 

 

Klubben har 74 medlemmer pr. 27/1- 2012, hvorav fire er husstandsmedlemmer.  



 

 

Hvit Gjeterhundklubb 
  Resultatregnskap pr 31.12.2011 
  

   

   
Driftsinntekter 2011 

Budsjett 
2012 

Medlemsavgift 11950 12000 

HG-treff 0 10000 

Sum Driftsinntekter 11950 22000 

   

   Driftskostnader 
  Utgifter Br.reg + one.com 370 370 

Årsmøteutgifter 331,5 2000 

Nettbank 449 500 

Utarbeiding logo 5479 3000 

Hjemmesiden 1188 1188 

NKK representantskapsmøte 0 1500 

Hvit Gjeterhundklubb avlsråd 0 300 

HG-treff  0 10000 

Sum driftskonstnader 7817,5 18858 

   Driftsresultat 4132,5 3142 

   Finansinntekter 
  Renteinntekter 25,52 30 

   Resultat 4158,02 3172 

   

   

     



 

 

 

Hvit Gjeterhundklubb 
   

 

Regnskap 2011 
   

     Dato Hva/fra hvem Type Inn  Ut 

 
Saldo fra 2010 

 
18188,38 

 04.jan Nettbank desember 2010 Omkostninger 
 

75,00 

10.jan Overføring fra NKK Overføring 3300,00 
 24.jan Overføring fra NKK Overføring 1800,00   

01.feb Nettbank januar Omkostninger 
 

75,00 

18.feb Overføring fra NKK Overføring 350,00   

01.mar Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

02.mar Overføring fra NKK Overføring 1500,00 
 14.mar Overføring fra NKK Overføring 500,00 
 17.mar Betaling Brønnøysundregister Betaling 

 
135,00 

28.mar Overføring fra NKK Overføring 1500,00   

01.apr Nettbank Omkostninger 
 

91,00 

08.apr Overføring fra NKK Overføring 250,00 
 29.apr Overføring fra NKK Overføring 250,00   

02.mai Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

11.mai Overføring Kasserer Overføring 
 

235,00 

18.mai Overføring fra NKK Overføring 250,00 
 23.mai Overføring May Liss Paulsen Overføring 

 
331,50 

31.mai Overføring fra NKK Overføring 250,00   

03.jun Nettbank Omkostninger 
 

109,00 

03.jun Overføring fra NKK Overføring 500,00 
 10.jun Overføring fra NKK Overføring 250,00 
 30.jun Overføring fra NKK Overføring 250,00   

01.jul Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

12.jul Overføring fra NKK Overføring 250,00   

01.aug Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

18.aug Overføring fra NKK Overføring 500,00   

01.sep Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

13.sep Overføring fra NKK Overføring 125,00 
 26.sep Overføring fra NKK Overføring 125,00   

03.okt Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

05.okt Overføring Melings AS Overføring 
 

2437,50 

05.okt Overføring Melings AS Overføring 
 

3041,50 

10.mai Overføring fra NKK Overføring 250,00 
 17.okt Overføring fra NKK Overføring 125,00 
 21.okt Overføring fra NKK Overføring 125,00   

01.nov Nettbank Omkostninger   99,00 

01.des Nettbank Omkostninger 
 

90,00 

28.des Giro DinStudio Overføring 
 

1188,00 

30.des Renter Renter 25,52   



 

 

     

     

 
Saldo 

 
kr 30 663,90  8447,50 

 
Saldo 30.12.2011     kr 22 216,40  

      

 

 

 

Revisors beretning 

 

 

 
  



 

 

Handlingsplan for Hvit Gjeterhundklubb 2012 

 
Styret: 

 Gjennomføre styremøter med behandling av saker. 

 Gjennomføre styresamling/arbeidshelg 2012 

 Lage arbeidsmal for alle medlemmer/varamedlemmer i styret og 

komiteer. 

 Lage «håndbok for utstilling og andre offisielle arrangementer 

 Samarbeide, planlegge og gjennomføre «Landstreffet 2012» 

  Sende ut informasjonsskriv og invitasjon til «Landstreffet 2012» 

 Planlegge «Landstreff 2013» m/MH (Mentalbeskrivelse) 

 Søke om å arrangere utstilling 2014 

 Få T-skjorter m/logo i produksjon, og jakkemerker for salg. 

 Finne redaktør og utgi medlemsblad 

 Videreutvikle og oppdatere Websiden på internett 

 

Aktiviteter: 

 Gjennomføre utstilling 2013 

 Foruten «Landstreff» skal det jobbes for å få kontaktpersoner, som 

kan være med å motivere til lokale aktiviteter. 

 Planlegge og gjennomføre stand på Dogs4All, senest 2014. 

 

Representasjon: 

  Leder, eller annen fra styret om leder ikke har anledning, skal delta 

på NKKs representantskapsmøte, eller tilsvarende. 

 

 

 

 



 

 

Handlingsplan for avlsrådet 
 Avlsrådet skal fortsette å samle informasjon om hver enkelt hund  

gjennom tilsendte kritikk-skjema fra offisielle arrangement. 

 I løpet av sommeren/høsten blir det sendt ut spørreskjema til alle 

eiere av Hvit Gjeterhund. 

Dette for å klarlegge helsestatus og eventuelt finne hannhunder som 

kan brukes i avl. 

 Avlsrådet skal sammen med styret tilrettelegge for at eiere skal få 

testet sine hunder, slik at de fyller avlsrådets krav til avl. 

 Få ferdig avls-strategien for godkjennelse fra NKK. 

 
  



 

 

 

Lover for Hvit Gjeterhundklubb 

Vedtatt av årsmøtet den 17. oktober 2009 

Sist endret av årsmøte 17. april 2010 

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 

§ 1 Navn 

Klubbens navn er Hvit Gjeterhund Klubb 

Her forkortet til HGK 

§ 2 Tilknytning 

HGK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub 

og omfatter rasen Hvit Gjeterhund. (FCI nr. 347 Berger Blanc Suisse) 

Klubben er landsdekkende. 

§ 3 Formål 

Klubbens formål er: 

a) å fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet 

b) å fremme mulighetene for aktivitet med hund 

c) å fremme utviklingen av rasen 

d) å bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, 

funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer. 

e) å arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper 

f) å ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 

§ 4 Medlemskap 

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem 

person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. For å ha stemmerett på 

klubbens møter må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst 2 måned og ikke skylde 

klubben kontingent. 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant 

til overordnet eller samarbeidende organisasjon. 

§ 5 Medlemskontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret og betales forskuddsvis. 

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem 

personer 

som skylder kontingent for mer enn ett år. 

§ 6 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene 

forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt 

skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig 

tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 

§ 7 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) utmeldelse 

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 strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre 

e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite 

f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle 

NKKs medlemsklubber. 

§ 8 Disiplinære reaksjoner 

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas 

som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens 

styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for 

begrenset eller ikke begrenset tid. 

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. 

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs 

Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt 

meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som 

endelig og inappellabel. 

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse 

er endelig og bindende. 

§ 9 Æresmedlem 

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. 

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 

kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store 

tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 

KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 

§10 Klubbens organer 

a) Årsmøtet 

b) Ekstraordinær årsmøte 

c) Styre 

d) Valgkomite 

e) Avlsråd 

§ 11 Årsmøte 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april, og innkalles av styret 

med minst 4 ukers varsel. 

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer: med minst 8 ukers varsel, slik at 

frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle 

innkallelsen. 

Med innkallelsen skal følge: 

i 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. 

Nestleder, kasserer og sekretær og styremedlemmer for øvrig, velges for 2 år ad gangen og 

vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved 

loddtrekning. 

Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for 

inneværende år. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt 

kontingent og vært medlem minimum 2 måneder. Det kan kun stemmes ved personlig 

fremmøte. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være 

styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan 

forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. 

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig 

avstemning ikke kreves. 

Styret konstituerer seg selv. 



 

 

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

§ 12 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal 

behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 

§ 13 Årsmøtet behandler 

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt 

tellekorps. 

Årsberetning. 

Regnskap med revisors beretning. 

Budsjett for neste år. 

Planer for drift og aktivitet neste år. 

Andre saker som står oppført på dagsorden. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

Valg av: 

Leder. 

Nestleder. 

3 Styremedlem 

1 Varamedlem 

Valg av revisor med vararevisor. 

Valg av Valgkomite med vararepresentanter. 

§ 14 Tillitsverv 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke 

velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

§ 15 Styret 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og vararepresentant. 

Styret har ansvar for å: 

a) Lede klubben mellom årsmøtene. 

b) Avholde årsmøte. 

c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. 

d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. 

e) Oppnevne avelsråd, nødvendige komiteer, og representanter for klubben. 

f) Utarbeide retningslinjer for avelsråd og komiteer og eventuelt redaktør. 

g)Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er 

tilstede. 

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever 

det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 

§ 16 Valgkomite 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen 

sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som 

skal besettes. 

KAPITTEL 4 - REVISOR 

§ 17 Revisor 

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til årsmøtet. 

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap 

og erfaring i regnskapsførsel. 

KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER 

§ 18 Lovendring 



 

 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 

og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 

§ 19 Stemmetall 

Det kreves kvalifisert flertall for valg av: 

Æresmedlem, lovendring og oppløsning. 

Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 

§ 20 Oppløsning 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de 

under paragraf 2 nevnte formål. 

 

  



 

 

Definisjoner 

Absolutt flertall 

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige 

stemmer. 

Kvalifisert flertall 

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er 

gyldige stemmer. 

 

 


