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1. Styrets ledelse og utvalg

Styret startet denne perioden etter årsmøtet og valget i april 2015 bestående av: 
Leder: Kaja Mie Botnen
Nestleder: Bente Iren Jansen 
Styremedlem: Tone Lise Djupesland
Styremedlem/kasserer: Ann Kristin Normann
Styremedlem/sekretær: Kariann A. Henriksen 
Varamedlem: Henny Fornes 
Varamedlem: Cecilie Sperre Jørgensen

Kort tid etter årsmøtet trakk Kariann A. Henriksen og Tone Lise Djupesland seg fra sine verv. 
Varaene tok over disse vervene og resten av styreåret 2015 så styret slik ut:

Leder - Kaja Mie Botnen, periode 2015-2017
Nestleder - Bente Iren Jansen, periode 2014-2016
Styrmedlem/sekretær - Cecilie Sperre, vara, periode 2015-2016
Styremedlem/kasserer - Ann-kristin Normann, periode 2015-2017
Styremedlem - Henny Fornes, vara, periode 2015-2016

I tillegg til styrevervene har klubben hatt 
Revisor: Ann kristin Stormo
Valgkomité leder - Arnt Håkon Dahl, periode 2014-2016 

Og fylkeskontakter:
Rogaland – Kristin Øritsland
Finnmark – Lene Kristin Holte
Vestfold – Kira Renate Snevoll
Møre og Romsdag – Camilla Søvik
Sør- Trøndelag – Nanna- Margrete Halland
Nord- Trøndelag - Nanna- Margrete Halland
Nordland - Nanna- Margrete Halland
Aust- og Vest- Agder – Tone Lise Djupesland
Hordaland – Ann- Kristin Normann

2. Medlemmer

Ved utgangen av 2015 hadde klubben 118 medlemmer, hvorav:
Klubbmedlem 110
Husstandsmedlem 8

Det er en økning på 5 klubbmedlemmer, hvorav 1 husstandsmedlem, siden 2014.
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3.Styrets virksomhet

I 2015 ble det avholdt 11 ordinære styremøter, alle av dem gyldige, 3 av dem med ett 
manglende styremedlem. Det ble behandlet 29 saker (se vedlegg 1. saksoversikt).  1 årsmøte som 
ikke ble gyldig og 1 ekstraordinært årsmøte med 7 oppmøtte og 21 stemmer.  

Administrativt: Styret søkte tidlig om å bli med i grasrotandelen, men dette ble avslått som følge 
av at klubben er landsdekkende og ikke regional/lokal.

Vanskeligheter på årsmøtet førte til at det ikke ble utført valg eller andre ting som vanligvis skal 
avholdes på årsmøtet. Dette ble gjennomført ved et ekstraordinært årsmøte noen uker senere. 

Styret fordelte tidlig noen igjengående oppgaver innad i styret, for å få bedre oversikt.
Ansvarsområdene var som følger: 

kasserer – den som har ansvaret for å ha oversikt over økonomien til klubben. 
Sekretær – den som har oversikt over papirer og skjemaer og hjelper med papirarbeid.
Utstyrsansvarlig – den som har oversikt over alle klubbens fysiske eiendeler. 
Webadmin – den som har ansvar for drift og oppdatering av hjemmeside. 

Ansvarlige:
Kasserer – Ann Kristin Normann 
Sekretær – Cecilie Sperre Jørgensen 
Utstyrsansvarlig – Henny Fornes 
Webadmin – Kaja Mie Botnen 

 
Kaja Mie Botnen representerte klubben på NKK RSS. Styret strevde med å få nok folk til verv. Selve 
styret manglet to stykker, avlskomité eller andre utvalg eksisterte ikke, valgkomité manglet. Det 
manglet også kontakter for flere fylker. Medlemmer Hanne Kiil og Ingvild Tvete stilte seg til 
disposisjon som hjelp med valg, da styret selv ikke kunne bidra og manglet komité. De har vært en 
uvurderlig hjelp og skal ha stor takk.

Medlemmene og aktiviteter: Sensommeren ble det iverksatt tiltak for å få til et medlemsblad, 
men dette ble dessverre aldri gjennomført grunnet for lite tid og for få frivillige.

Kommende rasespesialer ble planlagt. I 2016 skal det bli rasespesial med både utstilling og 
uoffisiell rallylydighet over 2 dager på Dysjaland gård i Rogaland. Dommer ble Per Harald Nymark 
for utstilling og Ghita Fossum for rallylydigheten. Frivilliggruppa for rasespesialen 2016, i regi 
Cecilie Sperre Jørgensen, satt igang arbeidet rett etter rasespesialen 2015. Arbeidet i forhold til 
rasespesial 2017 er påbegynt. Spesialen skal avholdes på Klæbu 2017, og denne ble søkt om og 
plass booket.

Tidlig i 2015 ble den planlagte rasespesialen i forbindelse med EDS avlyst grunnet manglende 
ressurser. Istedenfor ble det stand på EDS, med hjelpsomme, kreative frivillige. På standen ble det 
solgt T-skjorter, kalendere og klistremerker, et salg klubben fremdeles driver med. I etterkant av 
EDS mottok styret en rekke klager på bedømmingen og dommerens oppførsel. Disse ble samlet, og
det ble formulert en støtteerklæring fra styret som sammen med klagene ble sendt til NKK. 
Rasespesialen ble avholdt i juni i Tromsø, med mye hjelp fra lokale krefter og med dommer Martin 
König, som var svært nøye, og det ble flotte premier til flotte hunder.
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Fylkeskontaktene oppgave: Medlemmene ble spurt om hva de mente fylkeskontaktenes oppgave 
skulle være. På bakgrunn av dette ble det vedtatt følgende som instruks:

Styret er enige om at 
fylkeskontaktenes jobb bl.a. er å være 
tilgjengelig i sitt nærområde og 
arrangere småtreff i nærheten. Styret 
er også enige om at det er bedre at én
person har ansvar for flere fylker enn 
at noen fylker ikke blir Styret 
representert. Til sist er styret enige om
at det er fordelaktig om de som har 
styreverv ikke også er fylkeskontakter. 

Figur 1: Figur viser resultater av spørreundersøkelse lagt ut på hjemmesiden til klubben. Instruks er utarbeidet utifra disse. 

Rasen: Dommerkompendium ble ferdig i trykken og lagt frem for styret i forbindelse med 
rasespesialen. Det ble søkt om å endre ordlyd i rasestandard fra rett til horisontal linje, og RAS-
dokumentet ble innsendt NKK.

Brukskravet som ble vedtatt i 2014 og skulle blitt innført 1.1.15, var ikke gyldig på grunn av 
manglende innsendt informasjon. Etter drøfting i styret vedtok styret å derfor starte prosessen på 
nytt. Det ble vedtatt å avholde dialogmøter i forbindelse med rasespesialen og årsmøtet 2016, for 
så å, om idéen enda var aktuell, fatte vedtak på årsmøtet 2017. Dette for å gi alle som påvirkes av 
vedtaket best mulig sjanse til å bli hørt.

4. Avlsarbeid

Det ble i 2015 sendt inn 3 søknader  for
godkjennelse av valpekull, hvorav alle ble godkjent. Det ble
også godkjent 3 nye avlshanner.

På grunn av manglende avlsråd har styret godkjent disse.
For å etter beste evne hindre mistanke om - eller faktisk -
partisk behandling, ble en streng, og lik, prosedyre fulgt,
og den er som følger:
Malen som vist ved eksempelet t.h. ble fulgt på hver
godkjenning. Den er bygget opp slik at man tar et og et
relevant utdrag fra retningslinjene, og finner og gjengir
relevant fakta med kilde. Det ble ikke brukt «skjønn» i den
forstand at paring ble godkjent sålenge alle krav var
oppfylt. Det eneste subjektive som ingikk i en vrdering var
tilleggskommentarer om andre forhold rundt
kombinasjonen verdt å merke seg, men dette spilte ikke
inn på godkjenningen. Styrets leder samlet info om
hundene fra oppdretter, NKK dogweb og evt. Andre
kredible kilder. Etter å ha samlet info og så foreslått en 3



konklusjon den ene eller andre veien, ble forslaget sendt videre til de andre styremedlemmene for 
oversyn og godkjenning. Når det var godkjent av disse, fikk oppdretter beskjed tilbake med vedlagt 
vurdering.

 
5. Nettsider og medier:

Nettsidene ble vedlikeholdt av webansvarlig. Halveis i styreåret ble nettstedet endret i 
oppbygning, i håp om at det skulle være enklere å finne frem. Mye informasjon som tidligere lå 
nedlastbart ble plassert på selve siden, og siden ble flyttet til en annen vert og fikk et nytt 
responsivt design, slik at alle elementene var kompatible med mobil og nettbrett. Sekretær ryddet 
opp i og ga alle referater nye navn og layouter, så det skulle være enklere å finne frem i disse. Det 
ble opprettet egen side for ting til salg, men uten kjøpemuligheter på selve siden, vel og merke. 

Det ble opprettet en Facebook-profil for klubben under navnet HvitGjeterhund Klubb, slik at man 
lettere kan skille på klubbens uttalelser og enkeltpersoner.

6. Helse: 

Det ble i 2015 importert 8 hunder. Det ble registrert 114 valper, fordelt på 17 kull. Disse 17 
kullene er igjen fordelt på 12 kenneler. Diagrammet viser fordelingen mellom disse. 3 kull ble søkt 
godkjent gjennom klubben og ble dette. 16 godkjente valper ble født i 2015, det siste kullet 
kommer i 2016. 

Det ble registrert 51 HD- resultater og 49 AD-resultater, med følgende gode resultater:
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7. Ønsker og strategier:

Det ble planlagt 2 dialogmøter i 2016, hvorav møte nr 2 vil gjennomføres om det 
bestemmes på det første. Det første skal i én av to deler handle om klubbens medlemmer. Styret 
ønsket en mer åpen og direkte kommunikasjon med medlemmene og dialogmøtet skal være et 
forsøk på å få svar på noen spørsmål styret, og kanskje styrer før oss, har hatt: Hva ønsker 
medlemmene at klubben skal gjøre? Hva forventer medlemmene at klubben skal gjøre? Hva 
ønsker de at klubben skal arrangere? Hvordan får vi med flere medlemmer på diskusjon om 
utvikling av klubben?

Vi takker alle frivillige og hjelpsomme. Mange er ikke nevnt, men dere er slett ikke glemt. Tusen 
takk til alle medlemmene for året som gikk, et fornøyd styre takker for seg og ønsker en herlig 
klubb og et nytt styre lykke til videre. Vi håper 2016 blir en givende, flott år å engasjere seg i Hvit 
Gjeterhund, og at felleskapet består så vi kan hjelpe hverandre å jobbe mot et felles mål og skape 
sunne hunder for fremtiden.

Med hjertelig hilsen fra
Styret i Hvit Gjeterhundklubb 2015
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REGNSKAP 2015 
REVISORS BERETNINGIT 



Resultat
                                                        HVIT GJETERHUND                                                            
                                                  REGNSKAP OG BUDSJETT                                                      

DRIFTSINNTEKTER
BUDSJETT   REGNSKAP  REGNSKAP    REGNSKAP

2016               2015                2014                   2013

Medlemskontigent 29 500,00       27 782,00        27 125,00           21 018,00

Inntekter utstilling 7 500,00          4 546,00           16 400,06

Andre inntekter 1 500,00         1 305,00             460,00           21 759,00

SUM DRIFTSINNTEKTER 38 500,00 33 633,00 43 985,06 42 777,00

DRIFTSKOSTNADER 

Utgifter utstilling 15 700,00 23 890,84 7 380,30  

Årsmøteutgifter 7 500,00 11 715,00 0,00 895,00 

representasjon møter 2 000,00 2 625,00 0,00 2 000,00 

Logo  0,00 0,00  

Hjemmeside 1 453,00 6 453,00 1 453,00  

Utgifter Avlsrådet  0,00 0,00 8 280,00 

Diverse 9 500,00 13 998,00 7 738,00 8 915,50 

Porto  0,00 0,00 182,00 

                       ________________________________________________________________
 SUM DRIFTSKOSTNADER    36 153,00       58 681,84        16 571,30                20 272,50   

DRIFTSRESULTAT                      2 347,00      -25 048,84        27 413,76               22 504,50   

 
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER 

Renteinntekter 107,75 103,29 

Renter/gebyrer 198,00 40,00 

SUM FINANSPOSTER                          0,00 305,75 143,29 0,00 

RESULTAT                                        2 347,00 -24 743,09 27 557,05 22 504,50 



Til Årsmøtet Hvit Gjeterhundklubb

Revisjonsberetning 2015

Jeg har gjennomgått regnskapet til Hvit Gjeterhundklubb for 2015. Jeg har foretatt de kontroller 
som jeg mener er nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder feil og mangler. Det gir 
etter min mening en forsvarlig uttrykk for klubbens økonomi pr. 31.12.2015
Årsregnskapet for Hvit Gjeterhundklubb for regnskapsåret 2015, godkjennes og er 
ioverenstemmelse med god regnskapsskikk.

Levanger 12.02.2016
Ann Kristin Stormo 
Revisor.



INNSENDTE SAKER 



|11.1 Samle forslag vedr. Avkomsbegrensning
     Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Styret foreslår at forslag 11.2, 11.3 og 11.4 blir behandlet sammen, da de
alle omhandler det samme tema. Styret stiller seg også bak forslag
innsendt av Nanna Halland, forslag 11.3 (11.1b) I så fall kan det da velges
en av de følgende

11.1a)
Forslag: begrensing av antall valper etter hver hund som nå er 30 valper, skal oppheves.

11.1b)
Forslag: øke begrensningen fra 25 opp til 35 avkom, og for øvrig beholde reglene og rammene 
rundt hvordan denne praksisen skal håndheves rent praktisk i NKK/HGK.



|11.2 Forslag vedr. avkomsbegrensning
     Sendt inn av Steinar Østensen

Forslag: begrensing av antall valper etter hver hund som nå er 30 valper,
skal oppheves.

Bakgrunn: Begrunnelse for forslaget er at oppdrettere bør få frihet
til og samarbeide for rasens beste og framtid. NKK har også uttalt at dette er en meget 
streng regel.

|11.3 Forslag vedr. økning på avkombegrensning
     Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: øke begrensningen fra 25 opp til 35 avkom, og for øvrig beholde
reglene og rammene rundt hvordan denne praksisen skal håndheves rent
praktisk i NKK/HGK.

Bakgrunn: Pr i dag er det tillatt med 25 avkom pr avlshund.
Det har vært uttrykt bekymring for hvordan denne begrensningen kan påvirke kvaliteten på 
rasen og genpoolen vi har i Norge, og hvor tilgjengelig de hannhundene vi allerede har her 
kommer til å bli.
Flere har uttrykt at å importere nye hannhunder ikke vil bli like aktuelt grunnet denne 
begrensningen, og enda flere igjen har gitt uttrykk for at de hannhundene de har, ikke vil bli
lånt ut til andre oppdrettere da de vil «bruke de selv». Da står vi plutselig i en situasjon hvor
evt nytt blod antagelig ikke blir tilgjengelig i like høy grad som tidligere, og intensjonen med
begrensningen får motsatt effekt enn den var ment å gi.
Når man tar dette i betraktning, og det faktum at det pr i dag og antagelig i fremtiden vil bli 
født vesentlig flere valper enn det ble i tiden når forslaget kom opp, så kan det kanskje være
fornuftig å revurdere antall valper pr hund.
Tispene stopper seg som regel selv, det er de færreste som får over 30 avkom, så i hovedsak
berører denne begrensningen hannhundene.
Mitt forslag er å øke denne begrensningen fra 25 opp til 35 avkom, og for øvrig beholde 
reglene og rammene rundt hvordan denne praksisen skal håndheves rent praktisk i 
NKK/HGK.
Øker man grensen kan man kanskje stimulere flere til å importere flere hunder fra utlandet,
og oppdrettere/hannhund-eierne kan bli mer positivt innstilt til å stille sine hannhunder til 
disposisjon for avl.

|11.4 Forslag vedr. avkomstak
    Sendt inn av May Liss Paulsen

Forslag: Ønsker at det stemmes over at taket på avkom fjernes.



|11.5 Samle forslag vedr. Krav til MH
    Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Styret foreslår at forslag 11.6, 11.7 og 11.8 blir behandlet sammen, da de
alle omhandler det samme, og at det da velges en av de følgende:

11.4a) Forslag: MH test fortsetter å være avlskriterie, men avkryssing er
ikke avgjørende for om en hund godkjennes eller ikke, bare gjennomført/ikke gjennomført. 
Klubbens offisielle anbefaling fortsetter å være at man unngår avl på skuddredd hund (rute 4 
eller 5)

11.4b) Forslag: Foreslår at MH test ikke skal være avls krav for hvit gjeterhund klubb, men heller 
et ønske.

11.4c) Forslag: fjerne krav til avkryssing, og å kun kreve at man har gjennomført MH.



|11.6 Forslag vedr. krav til MH
    Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Forslag: MH test fortsetter å være avlskriterie, men avkryssing er ikke
avgjørende for om en hund godkjennes eller ikke, bare gjennomført/ikke
gjennomført. Klubbens offisielle anbefaling fortsetter å være at man
unngår avl på skuddredd hund (rute 4 eller 5)

Bakgrunn: I dag må en hund ha gjennomført MH og oppfylt følgende krav i den forbindelse,
for å bli godkjent for avl i klubben:
Gjennomført MH (Mentalbeskrivelse Hund) Ved MH ansees hunder som har scoret på følgende punkter ikke 
egnet til og skal ikke brukes i avl:

 1 a og c: testet med 1

 6 b, d og e: testet med 5

 7 c og d: testet med 5

 8 a: testet med 5

 10: testet med 5

 Og/eller bestått FA (Funksjonsanalyse)

 Og/eller bestått FP (Ferdselsprøve)
Lenge har det vært debatt om disse kravene i og utenfor klubben. Det er ingen 
hemmelighet at avstanden mellom idealet og realiteten i dag er ganske stor, og man må 
gjøre det man kan for å minske denne avstanden. Styret ønsker å ta de grep som er 
nødvendig for å oppnå dette, uten å sette rasens framtid i fare.

Styret er av den oppfatning at MH testen er nødvendig, men heller ikke perfekt. Dermed 
kan den også risikere å utelukke hunder som ville gitt, eller har gitt utenfor klubben, gode 
avkom. I beste fall senker dette klubbens mulighet til å bidra til rasens utvikling, fordi flere 
avler utenfor klubben. MH er et flott hjelpemiddel for å kartlegge rasen mentalt, men for at 
dette skal være mulig, må mange nok ta den. Derfor foreslår styret at MH- testen fortsetter 
å være ett krav til godkjennelse for avl slik den er i dag, men at resultatene på MH- testen 
ikke er relevant for denne godkjenningen. Håpet er at friheten vil øke interessen for å avle 
innenfor klubben og ta MH, slik at klubben så kan bruke resultatene for å kartlegge rasens 
mentalitet bedre i fremtiden. Det er likevel en klar mening at hunder med de overnevnte 
kvalitetene ikke avles på, og at dette skal gå tydelig fram som klubbens anbefaling.

|11.7 Forslag vedr. avlskrav
    Sendt inn av Steinar Østensen

Forslag: Foreslår at MH test ikke skal være avls krav for hvit gjeterhund
klubb, men heller et ønske.

Bakgrunn: Ordlyden bør da endres i avl retningslinjer. I en så liten
rase som HG er i Norge burde det være av interesse at flest mulig er medlem av klubben og 
ikke står utenfor pga at regler og krav overstiger NKK sine krav for registrering av kull.



|11.8 Forslag vedr. å åpne avlskravene til MH
    Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: fjerne krav til avkryssing, og å kun kreve at man har gjennomført
MH.

Bakgrunn: Pr i dag er det enkelte kryss hundene ikke kan få i
protokollen for å bli godkjent for avl igjennom HGK.
Dette er litt uheldig, da mentalbeskrivelsen kun er ment som ett avlsverktøy, å ikke er ment 
å bli brukt som en fasit.
Slik det fungerer i dag, blir en hund avls-vurdert utfra en 20 min økt, en dag av hele 
hundens liv. Det kan være store feilmarginer i en slik test, å hund og fører er avhengige av at
mental-beskriver er dyktig og tolker rasens reaksjonsmønster rett.
Det er veldig flott at klubben ønsker å sette en minimums-krav i avlen for å sikre en god 
fremtid for rasen, men å godta/nekte hunder i avl kun basert på en enkelt 
mentalbeskrivelse kan være uheldig.På malen som er i dag, tas det kun hensyn til selve 
reaksjonen hunden får, men den tar ikke hundens avreaksjon i betraktning, og det er vel ett 
av de viktigste momentene å ta hensyn til i slike tester.
Som eksempel: Om en hund blir overrasket av f.eks kjeledressen og velger å hoppe unna, 
kan man si at det er en normal reaksjon. Om den nå «flykter» over 5 m stryker den utfra 
klubbens krav, men det blir ikke tatt hensyn til om hunden har en god avreaksjon.
Om man nå skulle måtte velge, så ville man vel kanskje foretrukket den hunden som 
«flykter» 5,5m unna men som avreagerer godt og løser oppgaven greit, fremfor en som 
«flykter» 4,5m, og som enten ikke avreagerer ordentlig, eller som trenger hjelp å støtte fra 
føreren for å gjennomføre momentet.
Mentalitet er selvfølgelig arvelig, men en enkelt beskrivelse klarer ikke å kartlegge den 
aktuelle hundens genmateriale i fht mentalitet.
Det er først når man kan se resultater over helst hele kull i flere generasjoner at man kan 
begynne å dra konklusjoner om hundens genetiske bilde hva angår mentalitet, og hva man 
kan forvente at den aktuelle hunden kan gi videre.
-Mitt forslag for å endre på dette, er å fjerne krav til avkryssing, og å kun kreve at man har 
gjennomført MH.
Slik kan man kanskje stimulere flere til å ta MH, samle oppdrettere å få flere oppdrettere 
med i klubben. Da kan man på sikt få ett bedre innblikk i mentaliteten på rasen, og nå er 
det en gylden anledning å gjøre dette på.
Rasen er i stor vekst, og lykkes man med å stimulere flere til å ta en mentalbeskrivelse eller 
mental-test på sine hunder, så kanskje vi i fremtiden kan få godt dokumenterte linjer i fht 
den mentale biten, og således kan ta en grundigere å mer presis vurdering av de forskjellige
linjenes egenskaper i fht arv på mentalitet.
Pr i dag er det 110 avkom født/registrert i 2015, de er fordelt på 19 kull.
Av de 19 er bare 3 kull (Totalt 23 valper) godkjent gjennom klubben.
Det vil si at 20,9 % av valpene født fom 01.01-15 til 31.12-15 er blitt godkjent, og da kan 
man kanskje si at klubbens betydning for HG-avl på dette området er liten, og at klubbens 
intensjon med å forbedre rasens mentalitet gjennom «strengere» krav har feilet.
På det grunnlaget burde man kanskje forsøke å stimulere flere til å teste sine hunder, samle 
flere oppdrettere å jobbe fremover med ett felles mål.
Dagens krav til resultat på MH kan absolutt være en ønskeprofil for rasen, og noe klubb og 
oppdrettere i og utenfor klubben burde etterstrebe å oppnå.



|11.9 Forslag vedr. krav til utenlandseid hannhund
    Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: Fjerne kravet om at utenlandsk-eid hannhund skal være godkjent
i det landet hunden bor i.

Bakgrunn: Om man ønsker å bruke utenlands-eid hannhund i avl,
sier dagens krav i HGK at for å bli godkjent i avl her i Norge, må hannhunden:
-Være HD og AD fri
-Blitt testet for MDR-1
-Være godkjent av den raseklubben i det landet hunden bor i.
Jeg foreslår å fjerne sistnevnte krav, da det er få land som har en spesialklubb som 
godkjenner hannhunder for avl.
Dette kan hindre oss i Norge som ønsker å overholde klubbens krav om å benytte gode 
hunder å få inn nytt blod

Styrets motforslag: 
Gjeldende krav blir stående ift alle land som har raseklubb, men dersom aktuelt land ikke har 
raseklubb som godkjenner hannhunder for avl, kan hannhund brukes i avl om hunden er 
HD/ADfri og er testet for MDR1. 



|11.10 Forslag vedr. krav til importerte voksne hunder
     Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: fjerne kravet til MH/mentaltester på voksne hunder som blir
importert.

Bakgrunn: Foreslår å fjerne kravet til MH/mentaltester på voksne
hunder som blir importert. Dette da mange land ikke har slike tester som klubben krever, og
mange tester kan ikke sammenlignes med de nordiske prøvene.
Om en voksen hund går test når den kommer til Norge, vil testen uansett gi liten 
informasjon om hvilke kvaliteter den innehar mentalt som kommer av arv.

Styrets motforslag: 
Styret forstår det slik at dette gjelder utenlandske hunder som skal gå i avl. 
Gjeldene krav blir stående ift alle land som har mentaltester, men dersom ikke dette finnes i 
hannhundens tidligere bostedsland kan hannhund brukes i avl om hunden er HD/ADfri og er 
testet for MDR1. 



|11.11 Forslag til vedtak om endring av vedtektene
     Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Forslag: tillegg i vedtektene §6
§6-4 Rasespesial
Klubben skal hvert år arrangere Rasespesial. På grunn av landets geografi,
skal Rasespesial arrangeres med en 4 årig turnus i tilknytning til Norsk Kennelklubbs utstillinger, 
Trondheim – Drammen – Tromsø – Orre, Rogaland, for å gi alle medlemmer mulighet til å delta. 
Ved spesielle anledninger, eks European Dogshow , World dogshow eller lignende har klubben 
mulighet til å arrangere 2 spesialer i løpet av året, men opprinnelig rasespesial skal ikke avlyses på 
bekostning av ekstraordinære arrangement.

Bakgrunn: Hvert år avholdes det to store aktiviteter i klubben. Disse aktivitetene er på 
hvert sitt vis viktige for klubbens drift og trivselsnivå. For å bevare disse aktivitetene er det 
viktig å gi alle så lik mulighet som mulig til å delta, og også gjøre det mulig for de ansvarlige 
for gjennomførelsen å kunne møte opp. På bakgrunn av disse to tingene respektivt, har 
styret utarbeidet noen forslag til tillegg i vedtektene.

|11.12 Forslag til vedtak om endring av vedtektene
    Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Forslag til tillegg i vedtektene §4
§4-4 Styret tilstedeværelse på årsmøte
Styrets medlemmer har mulighet til å få dekket billigst mulig transport til
og fra årsmøtet.

Bakgrunn: Hvert år avholdes det to store aktiviteter i klubben.
Disse aktivitetene er på hvert sitt vis viktige for klubbens drift og trivselsnivå. For å bevare 
disse aktivitetene er det viktig å gi alle så lik mulighet som mulig til å delta, og også gjøre 
det mulig for de ansvarlige for gjennomførelsen å kunne møte opp. På bakgrunn av disse to 
tingene respektivt, har styret utarbeidet noen forslag til tillegg i vedtektene.



|11.13 Forslag om sløyfing av saker vedr. rutiner.
     Sendt inn av Styret i Hvit Gjeterhundklubb

Forslag: saker 11.14 -  11.22 behandles ikke på årsmøtet. Styret tar
sakene til etterretning og de tas heller opp på styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært
styremøte enn et årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.14 Forslag vedr. Retningslinjer
   for tidsfrist på publisering av informasjon fra klubben
     Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: klubben gis en frist på en uke med å publisere referater og annen
informasjon som medlemmene kan ha interesse av.

Bakgrunn: Ønsker at det skal bli laget retningslinjer for tidsfrister
klubben har for å gå ut med møtereferater å annen vesentlig
informasjon som medlemmer å andre interessenter kan ha nytte av. Det har hendt at 
referater har kommet sent ut på hjemmesiden, og at det ved noen anledninger har blitt 
publisert flere referater fra flere styremøter på en og samme dag.
Da mister man litt innsikt i hva klubben jobber med, hva de evt ønsker tilbakemelding om, 
og når styret skal ha styremøter.
Jeg vil foreslå at klubben gis en frist på en uke med å publisere referater og annen 
informasjon som medlemmene kan ha interesse av.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.15 Forslag vedr. retningslinjer for innføring av
   restriksjoner og krav til rasen
    Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: det utarbeides en retningslinje for når evt restriksjoner og krav til
rasen/avl som innføres skal tre i kraft, og hvordan dette skal fungere.

Bakgrunn: Jeg vil foreslå at det utarbeides en retningslinje for når
evt restriksjoner og krav til rasen/avl som innføres skal tre i kraft, og hvordan dette skal 
fungere.
Drar ett eksempel med MH. (datoer er ikke korrekte i fht den virkelige prosessen som har 
vært)

-Det blir i mars på ett årsmøte bestemt at MH skal bli ett krav for å bli godkjent i klubben.
Det bestemmes at kravet skal tre i kraft 1 juni samme år.
Kravet omhandler alle hunder.
De som da har en godt voksen hund som i utgangspunktet var godkjent for avl, vil plutselig 
ikke være godkjent lengre når kravet blir aktivt.
Det kan være uheldig at nye krav som blir innført er absolutt, og med en tilbakevirkende 
kraft. Spesielt når det går på innstramminger på ting som MH, mentaltester, Røntgen-
resultater ol. Når man ser på MH, så kan en MH tatt på en voksen hund være helt verdiløs 
for å vurdere hundens genetiske pakke i fht mentalitet. Hva som er arv og hva som er tillært
og erfart, er vanskelig å vite på voksne hunder. Enkelte tester er det også en øvre 
aldersgrense på.
Jeg vil foreslå at nye endringer av denne art, skal gis en frist på minimum 6 mnd før de trer i
kraft, slik at oppdrettere og klubbens medlemmer gis anledning til å sette seg inn i, og 
forsøke å oppfylle de nye reglene.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.16 Forslag vedr. nye krav
     Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: nye krav ikke skal ha tilbakevirkende kraft, men gjelde for hunder
født fom 01.01 påfølgende år.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.17 Forslag vedr. saksbehandling
     Sendt inn av Nanna Halland

Forslag: Lage retningslinjer for hvordan en slik prosess skal gå, at klubben
skal ha åpne høringer og debatter hvor man holder seg nøytral og
etterstreber å kartlegge fordeler og ulemper ved ett nytt krav.

Bakgrunn:Ønsker å foreslå at det skal lages retningslinjer for hvordan klubben skal gå frem 
når det kommer til saker som kan påvirke avlen, og saker om rasen som kan påvirke både 
medlemmer og ikke-medlemmer og deres hundehold.
For å ta ett eksempel som viser hvor slikt er gunstig, kan jeg nevne debattene som har 
kommet i fbm forslaget om innføring av brukskrav.
Det har i etterkant av vedtaket fra årsmøtet i 2014 vært stor uro i miljøet, og det har vært 
debattert heftig både på nett og ellers i miljøet.
Det er fra flere hold uttrykt stor misnøye for at det ikke ble ført åpne debatter og mer 
informasjon om saken, og igjen opplevde miljøet å bli splittet.
Spesielt kanskje fordi at dette vedtaket påvirket også de utenfor klubben, uten at de på 
tilstrekkelig måte ble involvert i saken.
Dette burde vi alle ta lærdom av, og etterstrebe å holde gode debatter og åpne for høringer 
i forkant av slike forslag.
Det burde utarbeides gode og utfyllende argumenter som taler både for og imot, slik at alle
som ønsker kan få en god innsikt i sakene som tas opp, og kan ta et standpunkt basert på 
utfyllende informasjon.
Ikke alle vet alt, og da er det greit å kan ta andres erfaring og argumenter i betraktning, slik 
at man kan ta en avgjørelse man vet hva innebærer og som man kan stå for.

Mitt forslag er da å lage retningslinjer for hvordan en slik prosess skal gå, at klubben skal ha 
åpne høringer og debatter hvor man holder seg nøytral og etterstreber å kartlegge fordeler 
og ulemper ved ett nytt krav.
Om klubben innhenter informasjon og belyser alle sider ved slike saker, så kan man unngå å
gjøre samme jobben flere ganger, og man unngår forhåpentligvis den misnøye og uro som 
vi har opplevd det siste halv annet året.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.18 Forslag til krav om kurs
     Sendt inn av May Liss Paulsen

Forslag: Krav om at de som sitter i styret for 2 år må gå organisasjonskurs
hos Nkk, slik at regler blir fulgt og ikke går i fallgruver som det er gjort
tidligere.

Styrets motforslag: 
Det skal ikke være krav om organisasjonskurs hos NKK for styrets medlemmer, men gjerne en 
anbefaling.  

Bakgrunn: Valgkomiteens jobb er vanskelig nok i utgangspunktet, og dersom det skal settes 
enda flere krav til styrets medlemmer, blir det tilnærmet umulig å få nok personer til å 
dekke alle poster. Alle verv i styret er for 2 år, bortsett fra vararepresentanter, så dette vil i 
praksis gjelde hele styret. 



|11.19 Forslag til øyelysning ved rasespesialen
     Sendt inn av May Liss Paulsen

Forslag: At det arrangeres øyelysning ved rasespesialen.

 Bakgrunn: Det er veldig lite som skal til. Mørkt rom, øyenlyser og
medlemmer som ønsker å gjøre dette. Er vi mange nok, blir det billigere også. Er noen i klubben 
som har kontakter for å ordne dette.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.20 Innkommen sak vedr. avlskriterier
     Sendt inn av May Liss Paulsen

Forslag: Ønsker at de drøftes /stemmes over avlskritteriene for hvit
gjeterhund.

Bakgrunn:MH mot ferdelsprøve. Skuddredd hund kan avles på fordi
den har unngått skudd på mh og tar ferdselsprøven i stede. Ønsker
at man finner en felles plattform for å få flere inn. Hva hvis oppdrettere som er godkjente 
får kull uten godkjenning, skal de fortsatt stå på listen? Siden de har krav på seg til å følge 
reglene men går utenom alike vel.Man må vurdere også om man skal være så firkantet og 
ikke godkjenne kull pga at stamtavlen mangler ledd eller har feil reg nr? Hvis man fortsetter 
i dette sporet vil ikke klubben bidra til å øke avlsbasen. Er det dette vi vil?

Styrets innstilling: Forslaget trekkes.

Bakgrunn: Styret forstår det slik at dette er mer enn generell oppfordring eller et ønske om 
drøfting enn et konkret forslag til vedtak. Siden temaet vil bli diskutert i forbindelse med 
andre forslag i samme serie, spør Styret om ikke forslagstiller kan se seg fornøyd med det 
og trekke sitt forslag.



|11.21 Innkommen sak om kurs/MH
     Sendt inn av May Liss Paulsen

Forslag: Ønsker at klubben bidrar til mere kurs/mh i tiden fremover.

Bakgrunn: Da de ønsker at flest mulig tar MH eller div prøver. Vi har flere
medlemmer som kan bidra med sporkurs/prøver og MH tester.

Styrets motforslag: 
Saken behandles ikke på årsmøtet. Styret tar sakene til etterretning og de tas heller opp på 
styremøte.

Bakgrunn: Sakene er av en natur som passer bedre på et ordinært styremøte enn et 
årsmøte.
Fra vedtektene:
§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 
og andre komiteer.
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionen.



|11.22 Innkommen sak om brukskravet
     Sendt inn av Ingvild Tvete

Til Årsmøtet.

På Årsmøtet 2014 hadde styret opp endring av Utstillingschampionatreglene som
saker. Det var flere forslag om endringer med div. krav utenom selve utstillingskravene, men ikke forslag om 
å beholde de vi har som alternativ. I ettertid har det skapt forvirring hos utstillerne. Hvilke krav blir det? Når 
trer kravene i kraft? Og hva har klubben gjort/vil den gjøre for at medlemmene skal kunne fylle disse 
kravene?

Med bakgrunn i dette ønsker jeg å ta saken opp igjen. Jeg ønsker å spørre Årsmøtet om:

1. Skal vi fortsette å søke NKK om "brukskrav" for Norsk Utstillingschampionat?
2. Skal vi beholde Utstillingschampionatet slik det er i dag?
3. Skal vi prøve å få innført MT til Norge, og bruke det som krav for Norsk Utstillingschampionat? 

(Dette er kravet for det svenske utstillingschampionatet, pr. i dag.)

Styrets innstilling: Forslaget trekkes. 

Bakgrunn: I etterkant av å ha mottatt dette forslaget, har styret sendt ut et infoskriv om 
saken. I dette infoskrivet sto det at det ikke vil bli innført noe brukskrav før alle 
medlemmene har hatt god mulighet til å drøfte dette åpent på dialogmøter som er satt opp
i forbindelse med årsmøtet og rasespesialen. Vi starter altså hele prosessen på nytt, og en 
evt endring vil ikke intreffe før 1.1.2017. Styret foreslår derfor at selve diskusjonen rundt 
brukskrav eller ei derfor flyttes til dialogmøtet som skjer i etterkant av årsmøtet, og spør 
forslagstiller om saken kan trekkes fra årsmøtet.



VALG



Forslag til valget

Leder for 1 år: 
o Hanne Kiil
o Steinar Østensen
o May Liss Paulsen

Nestleder for 2 år: 
o Hanne Kiil

Styremedlem for 1 år
o Hanne Kiil
o Tone Lise Djupesland
o MayLiss Paulsen
o Ingvild Tvete
o Nanna Halland
o Bente Hagelund

Styremedlemmer for 2 år (sett 2 kryss)
o Hanne Kiil
o Tone Lise Djupesland
o MayLiss Paulsen
o Ingvild Tvete
o Nanna Halland
o Bente Hagelund

Varamedlemmer for 1 år (sett to kryss)
o Hanne Kiil
o Michael Bechmanns
o Monica Titlestad
o May Liss Paulsen

Valgkomite
Leder: 

o Jean Christopher Andersen 
Medlem for 2 år:

o Nadia Marie Zahl

Medlem for 1 år (sett 1 kryss): 
o Hanne Kiil 
o May Liss Paulsen



Fwd: Forslag

---------- Videresendt melding ----------

Fra: May Liss Paulsen <may.liss.paulsen@gmail.com>

Dato: 29. januar 2016 kl. 22.46.38 +01.00

Emne: Forslag

Til: valg@hvitgjeterhund.no

Hei.
Foreslår Hanne Kiil til alle verv og Michael Bechmanns til varamedlem.
Er opptatt av regelverket skal følges og det åpner ikke for valg på alle verv i denne perioden. Det må to 
valg til for å fylle alle vervene siden folk trekker seg. Et ekstra ordinært og et vanlig årsmøte må til. For å 
gjøre det riktig. 

Jeg forventer at de som sitter i verv kjenner regelverket og det samme krever jeg for meg selv når jeg nå 
har sagt ja til å stille meg til disposisjon for de ulike vervene. Like regler for alle. 

Jeg ønsker ikke at Nkk skal kunne unnderkjenne valget pga åpenbare feil. Jeg vil bare det beste for 
klubben og reglene er der av en grunn.

Mvh

May Liss Paulsen .

---------- Videresendt melding ----------

Fra: INGVILD TVETE <ingvitve@online.no>
Dato: 29. januar 2016 kl. 20.07.41 +01.00
Emne: Innsamlede kandidater til valg på HGK's Årsmøte 2016
Til: valg@hvitgjeterhund.no

Til valgkomiteen i HGK
 
Hanne Kiil og Ingvild Tvete sender sammen inn sine forslag over kandidater til HGK's styre og 
stell.
 
I og med at valgkomite mangler, og hele styret skiftes ut, vil jeg, Ingvild Tvete, foreslå at 
valget fungere slik:
 
Det stemmes over Styreleder for 1 år. Sett kryss for et av alternativene.
 
Det stemmes over 4 styremedlemmer. Kryss av for 4 alternativer. De 2 som får flest stemmer 
sitter for 2 år. De neste 2, sitter for 1 år.
 



Det stemmes over 2 varamedlemmer for 1 år. Sett 2 kryss.
 
Vi har ikke klart å fylle valgkomiteen. Åpner for benkeforslag.
 
Mangler også vararevisor. Her er det viktigere med kunnskap, enn medlemskap i klubben.
 
Her er våre kandidater:
 
Styreleder for 1 år: Sett 1 Kryss
 
¤. Steinar Østensen, foreslått av Ingvild Tvete og Tone Lise Djupesland
 
¤. May Liss Paulsen, Forslått av Hanne Kiil
 
¤. Hanne Kiil
 
4 Styremedlemmer, 2 for 2 år, og 2 for 1 år: Sett 4 kryss
 
¤. Tone Lise Djupesland, foreslått av Steinar Østensen og Ingvild Tvete
 
¤. May Liss Paulsen, foreslått av Hanne Kiil
 
¤. Hanne Kiil
 
¤. Ingvild Tvete
 
¤.
 
2 varamedlemmer for 1 år: Sett 2 kryss
 
¤. Monica Titlestad, foreslått av Ingvild Tvete og Bente Hagelund
 
¤. Michael Beckmann, foreslått av Hanne Kiil og Ingvild Tvete
 
¤. May Liss Paulsen, foreslått av Hanne Kiil
 
¤. Hanne Kiil
 
¤.
 
¤.
 
Valgkomite:
 
Leder for 2 år: Jean Christopher Andersen, foreslått av Steinar Østensen og Ingvild Tvete
 
Medlem for 2år: Nadia Marie Zahl
 
Medlem for 1 år : Sett 1 kryss
 
¤. Hanne Kiil
 
¤. May Liss Paulsen



 
 
Revisor: Ann Kristin Stormo, skal ikke velges, da hun ble valgt for 2 år i fjor.
 
 
Håper dette er oversiktlig, og kan brukes som kladd. Jeg satte av et par ledige plasser under 
styremedlemmer, da jeg bl.a. venter på svar fra en i utlandet, og at kanskje noen melder seg 
direkte til klubb-mailen.
 
 
Med Beste hilsner fra
 
Ingvild Tvete
 

---------- Videresendt melding ----------

Fra: INGVILD TVETE <ingvitve@online.no>
Dato: 29. januar 2016 kl. 23.44.34 +01.00
Emne: Kandidater til valget på Årsmøtet 5. mars 2016
Til: valg@hvitgjeterhund.no

Til Valgkomiteen i HGK
 
Vil med dette foreslå Nanna- Margrethe Halland som medlem til styret.
 
Vil også foreslå Bente Hagelund som medlem til styret.
 
 
2 stk. styremedlemmer:
 
¤. Nanna-Margrethe Halland, foreslått av Ingvild Tvete
 
¤. Bente Hagelund, foreslått av Ingvild Tvete
 
Beste hilsner
 
Ingvild Tvete.
 

 



VEDTEKTER



Lover for Hvit Gjeterhund Klubb 

Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 

Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb 

Kap 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Hvit Gjeterhundklubb, og forkortes til HGK. 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 Hvit Gjeterhund. 

§1-2 Formål 

HGK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og utviklingen av Hvit Gjeterhund. HGK skal også arbeide for etisk og 

praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det 

gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. 

§1-3 Definisjoner 

Klubbens organer: 

 

⁻ Årsmøtet

⁻ Ekstraordinært årsmøte

⁻ Styret

⁻ Valgkomite

⁻ Avlsråd 



Kap 2 Medlemskap og krav til dette 

§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 til NKKs Appellutvalg. For å ha stemmerett på klubbens møter må et 

medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 2 måneder og ikke skylde klubben kontingent. Alle 

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

overordnet eller samarbeidende organisasjon. 

§2-2 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 

NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 

§2-3 Medlemsplikter

 Medlemmene er forpliktet til å støtte HGK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge HGKs og

Norsk Kennel Klubs 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 offentliggjort av Norsk 

Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§2-4 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 eksklusjon etter NKKs lover 

Kap. 7 §2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

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

medlemsskap for begrenset eller ikke begrenset tid. 

Strykning av medlemsskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. 

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

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

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

og inappellabel. 

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

endelig og bindende. 

§2-6 Æresmedlem

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

krever 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 enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 30. april. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 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 avstemning. 

§3-2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett 

og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det er lov til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, kun 1 fullmakt pr medlem. Det kan kun 

stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker. Forhåndsstemmer legges i nøytral lukket 

konvolutt, som legges i en ny konvolutt med avsender. 

På klubbens 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 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes 

medlemmet direkte, enten pr post eller e-post. Innkalling med alle papirer skal offentliggjøres på 

klubbens hjemmeside. 

Med innkallelsen skal følge: 

⁻ Dagsorden

⁻ Årsberetning

⁻ Regnskap med revisors beretning

⁻ Budsjett for neste år

⁻ Forslag til kandidater til valgene. 

⁻ Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før 

møtedato. 

⁻ Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.



§3-4 Årsmøtets oppgaver. 

Årsmøtets oppgaver er å: 

a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, 

innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet.

c. Behandle årsberetning.

d. Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e. Godkjenne budsjett for neste år.

f. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.

g. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 

dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. 

Benkeforslag er ikke tillatt. 

h. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

i.  Velge: 

– Leder for 2 år

– Nestleder for 2 år 

– 3 Styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år

– Revisor med vararevisor for 2 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 for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 

det. 



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

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på 

dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret 

sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre 

protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for avlsråd 

og andre komiteer. 

⁻ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen. 

⁻ oppnevne representant til NKK.

 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 Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning 

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

på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen 

om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte 

noe spesielt tilfaller midlene NKK. 



Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike fra 

lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre 

organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. 
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