
Referat årsmøte Hvit gjeterhundklubb 

Tid: 03.03.2018, kl 12 – 14 

Sted: Møtesenter Sjøsiden, Østbanehallen, Oslo S 

 

 

Dagsorden:  

1. Åpning, Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og 

    fullmakter godkjenning av innkalling og dagsorden. 

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokoll.  

3. Årsberetning 

4. Regnskap 

5. Revisors beretning  

6. Budsjett  

7. Medlemskontingent 

8. Innkomne saker 

9. Årets hunder 

10. Valg 

 

Sak 1. 

Leder Knut Heimen ønsker velkommen.  

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

11 frammøtte 

3 ikke-medlem, ikke stemmerett/talerett 

8 stemmeberettigede  

2 fullmakter: 

  Cecilie Sperre Jørgensen for Anne Skei 

  Knut Heimen for Nanna M. Halland 

 

Sak 2.  

Møteleder: Knut Heimen 

Referent: Bente Hagelund 

Tellekorps: Cecilie Sperre Jørgensen 

                    Arna Baugerød 



Signering: Ann Kristin Stormo 

                   Ivar Nielsen 

 

Sak 3. Årsberetning. 

Kommentarer til årsberetning: 

Nettbutikken bør utvikles og tilpasses mer til klubben. 

Oppfordre til at aktive medlemmer bruker klær og «reklamerer». 

Evt. bruke klær som premier på rasespesialen. 

Hjemmeside. 

Info: Wordpress i seg selv ble hacket så problemet var ikke kun vår hjemmeside. 

Vi har fremdeles problemer med å få opp igjen siden. 

Må evt. få hjelp med å sette den opp igjen. 

Fylkeskontakter: 

Rogaland: Cecilie Sperre Jørgensen 

Akershus: Marianne Holbæk-Hanssen 

Klubben bør bli mer synlige på arrangementer, som Dogs4All. 

Styret ser på muligheter. 

Fremdeles for få som røntger HD/AD. 

En mulighet for å oppfordre valpekjøpere til å gjøre dette er å ta betalt for dette i valpepris 

og så betale tilbake summen når det har blitt gjort. 

Det bør settes opp en komite som er ansvarlig for rasespesialen hvert år. 

Da slipper enkeltpersoner fra styret å sitte med overveldende arbeidsbyrde.  

Det er 3 nye førerhunder under utdannelse gjennom Lund Hundetjenester Førerhundskole 

nå. De har byttet ut schæfer med hvit gjeterhund. Det er 2 hann og ei tispe som er tatt inn 

og hvis alt går bra blir tispa brukt til avl til et rent førehundkull.  

 

Sak 4. Regnskap. 

Kommentarer til regnskap: 

Rasespesial 2017: Med dommer fra Sverige osv var det litt mer utgifter enn inntekter. 

Det har kommet faktura for leie av lokale for rasespesial 2016 som også ligger i dette 

regnskapet.  

Faktura for leie av plass for raspespesial 2017 har ikke kommet, til tross for flere purringer.  

Begge disse vil dermed potensielt havne på feil år.  

Vi har 115 000,- i banken.  



Regnskap godkjennes. 

 

Sak 5. Revisors beretning. 

Ok.  

 

Sak 6. Budsjett. 

Kommentar til budsjett: 

Økt inntekt, flere medlemmer, inntekter fra utstillinger, evt salg av klær. 

Utgifter, mindre til dommer på årets rasespesial (fra Oslo). 

Budsjettet godkjennes. 

 

Sak 7. Medlemskontingent. 

Styret foreslår ingen endring.  

Ingen endring vedtatt. 

Vi minner om at vi har familiemedlemskap til redusert pris.  

 

 

Sak 8. Innkomne saker 

1. Ny lovmal  

Forslag fra NKK er brukt. 

Endring: må få med når klubben er stiftet, har falt ut.  

Lite store endringer.  

Godtas med endringen. 

Sendes inn til NKKs lovavdeling for godkjenning. 

 

2. Innkommet forslag fra Steinar Østensen (ikke til stede på årsmøtet). 

a) 

Gjennomført MH beskrivelse skal ikke være et krav fra klubben, men en oppfordring. Slik det 

er nå har den ingen hensikt fordi hunden kan for eksempel vise aggresjon og alikevel være 

godkjent av klubben.   Noen MH beskrevne hunder er etter mitt syn dårligere mentalt 

avlsmatereal enn ikke testede hunder.  



0 stemmer, årsmøtet stemmer dermed ned forslaget.  

 

b) 

Dersom MH test forblir et krav skal alle som tar andre tester i utlandet legge testene m 

resultat offentlig. Testen i sin helhet skal scannet, sendes til styret som offentliggjør denne, 

om eier sv hund vil avle gjennom klubb og stå som godkjent oppdretter på klubben sin side. 

Klubben skal gi rettninglinjer for hvilke tester som er godkjente.  

0 stemmer, stemmes dermed  ned av årsmøtet. 

Kommentar: 

NKK godkjenner ikke utenlandske tester. 

Klubben er åpen for at utenlandske tester på HG sendes inn og offentliggjøres på klubbens 

hjemmeside. 

 

 

Forslag fra årsmøtet at mentaltest forblir stående som krav. 

Det finnes flere typer mentaltester, MH er kun et eksempel.  

Klubben har ikke krav om gjennomført MH, men om gjennomført mentaltest.  

Enstemmig vedtatt med 10 stemmer om å beholde lovmalen som den står.  

 

Sak 9. Årets hund 

Offentliggjort/lest opp. 

Diplomer sendes i posten.  

Årets utstillingshund: 

Jeppetollern’s Dream Teigen 

Eier: Lilli Bergsjøbrenden 

Beste veteran 

Golden Lara's Bella Bang Bang 

Eier: Lilli Bergsjøbrenden 

Årets lydighetshund 

Konglegrends Brilliant Energi 

Fører: Karina Andersen 

Årets rallylydighetshund 

Albus Lupus Ul-Po Cana 

Fører: Bente Hagelund 



Årets brukshund 

Vi’Ka Caoz 

Fører: Linda Supersaxo 

 

 

Sak 10. Valg 

Ingen forhåndsstemmer. 

 

Leder:    Maria Karlsen   Supplering 1 år 

Nestleder:  Marianne Andersen  Ny 2 år 

Kasserer  Ingvild Sivertsen  Ny 2 år 

Sekretær  Nanna Halland  Supplering 1 år 

Styremedlem  Marianne Holbæk-Hanssen  Ny 1 år 

Varamedlem:   Arna Baugerød  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem:   Cecilie Sperre Jørgensen Ny 1 år 

Valgkomite    

Valgkomite leder Gry Walle   Ny 2 år 

Valgkomite medlem Espen Navrestad  Ny 2 år   

Revisor:   Ann Kristin Stormo  Ny 1 år  

 

Alle ble klappet inn av årsmøtet.   

 

 

Referent: 

Bente Hagelund 

 

 

 

Referat lest og godkjent: 

 

 

__________________________   ________________________ 

Ann Kristin Stormo     Ivar Nielsen 


