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Evaluering rasespesial:
-Rally-NM: Vi fikk 8 deltagere til rally-NM som
gikk av stabelen fredag. Ikke så mange som vi
håpet, men det var meget gledelig å se at så
mange tok turen for å være publikum å heie
frem de som deltok!
Det var flott stemning, og alle gjorde en god
innsats i sine respektive klasser! Dommeren
satt også opp en morsom og kreativ «åpenklasse» som inngikk i NM, som ble gøy for både
deltakere og publikum.
Vi ønsker å rette en stor takk til dommer Ina W
Erikssen for en inkluderende og flott dømming,
og for å bidra til at NM ble så bra som den ble!
Ønsker å takke alle våre sponsorer som bidro
med flotte premier til alle vinnerne!
Vi vil også gratulerer Silje Guttulsrud og
Annza’s Bessie som Norgesmester i
Rallylydighet for Hvit Gjeterhund!
Godt jobbet!
Rasespesial:
- Vi hadde litt startproblemer på morgenen pga
uforutsette hendelser, men bortsett fra det gikk
det tålig smertefritt.
-Da jobben med å arrangere årets rasespesial
ikke ble startet før det nye styret ble valgt inn i
mars’18, har vi endt opp med en noe dyrere
rasespesial en nødvendig.
Klubben ble nødt til å leie inn både
ringsekretær (opprinnelig dommer) og skriver
som ikke bodde i nærområdet, da alle de vi

Ansvar
-Styret
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kontaktet allerede var booket inn til NKK
Sandefjord eller hadde rukket å legge andre
planer for helgen.
Dette ble noe dyrere enn nødvendig for
klubben, og noe fremtidens styrer burde ta
med seg når det skal arrangeres noe.
Det vil også være mye lettere å fylle postene om
man er tidlig ute.
Erfaringsmessig er det en fordel å ordne med
teknisk personell minimum 1 år før utstillingen
skal finne sted.
-Styret er ellers godt fornøyd med årets
rasespesial. Det var en del påmeldte, flott vær
og en meget god stemning på plassen. Klubben
fikk mange gode ord for arrangementet, og folk
var generelt fornøyd.
Spesielt premiene fikk vi mye skryt for, både
rosetter, pokaler og gavepremier.
Styret leide partytelt som vi plasserte ved
ringen slik at deltakerne i ringen kunne søke
skygge mens de ventet på bedømmelsen, og det
ble veldig godt mottatt! Noe å anbefale å ta med
seg til senere spesialer.
Ellers fikk vi gode tilbakemeldinger for å arr
barn&hund, ekstrapremieringer for beste hode
& uttrykk, pels & farge samt beste bevegelser.
Veldig gøy å kan tilby noe ekstra på
rasespesialene. Det tar ikke særlig lengre tid, og
deltakerne setter stor pris på dette, spesielt de
nye!
Vi vil takke publikum, deltakere, dommer og
øvrig teknisk personell for å gjøre dagen så bra
som den ble!
Vil også rekke en stor takk til de små hjelperne
våre som ivrig løp rundt og solgte lodd, de
gjorde en fantastisk innsats og bidro med å få
inn klingende mynt i kassa, godt jobbet!
Styret ønsker å gratulerer så mye til alle
vinnere!
(Fullstendig resultatliste vil bli lagt ut på
klubbens hjemmeside, samt kan sees på NKK
Dogweb om kort tid)

-Nanna har lagt inn resultatene fra spesialen på -Nanna/Maria
Dogweb, Maria dobbeltsjekker at resultatene er
korrekt før ferdigmelding sendes NKK.
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Økonomi
-Ved gjennomgang av klubbens økonomi,
fremkommer det at årets årsmøte har vært en
særdeles stor utgiftspost for klubben. Det har
blitt brukt nærmere 27.000,- for å få
gjennomført møtet, og vi kan bare konkludere
med at dette ikke vil være bærekraftig for
fremtiden.
Årsmøter er en nødvendighet å få gjennomført,
men ett så stort pengebruk på noe som ikke er
inntektsgivende for klubben er ikke forsvarlig
rent økonomisk.
Tidligere årsmøter, tom 2014 ble til
sammenligning gjennomført med utgifter fra 0895 kr.
De siste års trend for utgifter på årsmøtene er
klar, det er stigende utgifter, og bl.a årets møte
var nær doblet av budsjetterte utgifter.
Styret er bekymret for utviklingen, og om
denne trenden skulle fortsette vil klubben
innen kort tid ikke lengre ha en bærekraftig
økonomi.
Dette har gjort ett stort innhugg på klubbens
økonomi, og styret må straks sette i gang tiltak
for å forsøke å få flere inntekter til klubben.
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Endring lovmal:
Styret har vært i kontakt med NKK’s juridiske
avd i fbm vedtatt lovmal.
Styret førte som eneste endring på klubbens
stiftelsesdato som var falt bort, som for øvrig
var i tråd med det som ble vedtatt på årsmøtet.
På tross av dette ble lovmalen ikke godkjent.
Klubben fikk ett skriv med endringer som
måtte foretas. Det var små endringer, og i all
hovedsak ordlyden som måtte redigeres.
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NKK’s jurist påpekte at klubben av den grunn
ikke måtte ta opp loven på nytt årsmøte, og at
vi kunne sende lovmalen til godkjenning så
snart endringene de krevde var gjort.
Maria påtar seg jobben med å endre ordlyden,
og sender loven inn til endelig godkjenning.
Styret var også i dialog med jurist i fbm de
paragrafer som ikke var påført den nye
lovmalen, der iblant tidligere §4-4
(Styret tilstedeværelse på årsmøte Styrets
medlemmer har mulighet til å få dekket billigst
mulig transport til og fra årsmøtet)
Og
§6-4 Rasespesial (Rullerende rasespesial)
Juristen påpekte at disse vedtakene ikke lengre
er gyldig, og at tidligere årsmøte-vedtak ble
opphevet i det øyeblikket nåværende lovmal
ble godkjent på årsmøtet 2018.
For at disse igjen skal være gjeldene, må de opp
å bli vedtatt ved ett årsmøte.
Styret ønsker at rulleringen av rasespesialene
skal fortsette, og noterer dette opp på listen til
årsmøtesaker til kommende årsmøte.
Når det kommer til paragrafen om at styrets
medlemmer kan få dekt kostnader for reise
til/fra årsmøter, er dette noe som må nøye
vurderes mtp de store kostnadene dette har
påført klubben. Om det i det hele tatt skal
fremmes nytt forslag for dette, må man vurdere
å sette en maks-sum man kan få dekt, slik at
årsmøte-utgiftene på sikt ikke vil ruinere
klubben, å gå utover aktiviteter og tilbud som
medlemmene våre kunne fått i stedet..
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Nordisk samarbeid
Styret har vært i dialog med Sverige og
Danmark, og ser på mulighetene for å i
fremtiden kunne ha ett arrangement i
samarbeid med de nordiske landene.
Alt er fremdeles på ide-myldring, men vi ser på
muligheten for både utstilling, foredrag, kurs og
prøver.

Styret ønsker å være med å styrke samarbeidet
i våre naboland, og ser at slike arrangement
kunne ha en positiv innvirkning på dette.
Vi er åpne for forslag å ønsker, og ber de som
har innspill på saken om å sende sine forslag til
styret på mail (post@hvitgjeterhund.no)
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Dogs4All
-Styret ønsker at klubben skal være
representert på årets D4A. Vi ser for oss både
stand på rase-standen, samt deltagelse i
raseparaden.
Vi ønsker at klubben og rasen skal bli mer
synlige, og mener D4A er en flott arena for å
vise oss frem.
Vi jobber videre med dette, og ser om det kan la
seg gjøre å få representanter til å stille.
Om du ønsker å være med å hjelpe oss, så send
oss gjerne en mail!
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Aktiviteter/kurs
-Styret ønsker å få frem tilbud til våre
medlemmer i form av treff, kurs og foredrag.
Styret har ikke kapasitet til å arrangere dette i
alle fylkene alene, så til dette trenger vi hjelp
fra våre fylkeskontakter. Styret vil kontakte
disse for å sondere hvilke muligheter som fins,
og vil i fremtiden jobbe med å få på plass tilbud
til våre medlemmer. Det vil også være mulig for
andre med HG å delta, så fremst det er
kapasitet for dette.
Går du og grubler på ideer for arrangement,
ikke nøl med å ta kontakt med styret, så ser vi
hva vi får til!
Send forslag på mail til:
post@hvitgjeterhund.no
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Rasespesial 2019
-Styret er allerede i gang med planlegging av
neste års rasespesial.
Klubben har i 2019 10-årsjubileum, og det
mener vi må markeres!
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Opprinnelig var neste års spesial planlagt å gå
av stabelen i Tromsø, men en helhetlig
vurdering av saken gjør at styret ønsker å flytte
rasespesialen 2019 til samme helg som NKK
Trondheim.
Som det har kommet frem tidligere, har
klubben i år hatt store utgifter i fbm årsmøtet
2018.
Når styret så tar i betraktning antall påmeldte
hunder sist rasespesialen ble arrangert i
Tromsø (2015), ser vi at det var påmeldt totalt
14 hunder, hvorpå 2 av disse var valper.
Klubben fikk da ett solid underskudd, og
regnskapet for 2015 viser ett underskudd på ca
19.000,- på rasespesialen.
Siden klubben i 2019 har 10-årsjubileum
ønsker styret å legge neste års rasespesial til en
tid og ett sted hvor klubben kan få flest mulig
påmeldte til arrangementet.
Etter gjennomgang av tidligere spesialer, ser vi
at Trondheim har hatt flest offisielt påmeldte,
og mtp at Trondheim ligger midt i landet og
utstillingen da vil bli arrangert i ferie-tiden,
mener vi at det vil være hensiktsmessig å legge
jubileum-utstillingen til samme helg som NKK
Trondheim i 2019.
En medvirkende faktor til avgjørelsen, er også
at det i år ble avholdt utstilling på den sørlige
delen av landet, så det vil være mer rett å legge
den til en annen del av landet i 2019.
Men den avgjørende faktoren for å flytte
spesialen, er først og fremst av økonomiske
hensyn og at vi ønsker å ha jubileumsutstillingen hvor vi potensielt vil kunne få flest
påmeldte.
Det vil ikke være heldig for klubben å risikere å
få en spesial som medfører ett stort
underskudd, når klubben i år har hatt store
utgifter i fbm årmøtet.
Siden NKK’s jurist bekrefter at tidligere vedtak
i lovmalen ang rullerende spesial ikke lengre er
gyldig, velger vi da å forsøke å flytte
rasespesialen 2019 til samme helg som NKK
Trondheim.

Styret sender derfor søknad til NKK om
tillatelse til å flytte rasespesialen 2019 fra
Tromsø, til NKK Trondheim-helgen, nærmere
bestemt lørdag 29.6-19.
Styret presiserer at klubben fremdeles ønsker
en rullerende rasespesial, og at 2019 kun vil
være ett unntak fra regelen mht økonomi og
jubileumet.
Meningen er fremdeles at rasespesialen skal
fortsette å rullere etter tidligere «mal», men at
den nå blir forskjøvet med 1 år.
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Momskompensasjon:
Styret sender inn søknad om
momskompensasjon, frist på dette er 1 juli.

Neste møte: 03.07-18 kl 20:00

