Styremøte
Referat nr 8 år 2018
Dato: 04.09-18
Tilstede: Maria, Ingvild, Nanna, Marianne A, Marianne
H, Arna, Cecilie ankom noe etter møtet var satt,
Referent: Nanna Halland
Saksliste:
Saksnr.

Sak

22/18

Rasespesial 2019

25/18

Ansvar

FBBSI har ytret ønske om at HGK skal
arrangere generalforsamling og utstilling i
samarbeid med de i 2019.
Men pga kort varsel og fordi de mener
Trondheim blir for langt unna, har FBBSI nå
bestemt at det i 2019 blir arrangert i Ungarn.
De ønsker da at HGK skal arrangere dette i
2020 i stedet, og da i Oslo-området.
I flg rulleringen, skal rasespesialen i 2020 arr i
Tromsø, og søknad om utstillingen vil bli levert
NKK. Klubben informere FBBSI om dette, og
avventer derfor ett evt årsmøtevedtak i 2019
på rullering av rasespesialen før vi går
nærmere inn og avtaler hvilke år det vil bli
aktuelt å gjennomføre dette
Vi er positive til ett slikt arrangement, men
anser det som lite hensiktsmessig og avtale noe
nærmere før etter årsmøtet 2019.

Nanna

Avlsråd/avlsråd-kurs:
Klubben har lenge hatt ett ønske om å få ett
avlsråd opp og gå. Det er etterlyst kandidater
via vår hjemmeside, og styret vil nå mer aktivt
forsøke å fremskaffe kandidater for å fylt opp
vervene.

-Styret

Om noen ønsker å bidra her, oppfordrer vi dere
til å ta kontakt med styret via mail.
Om du er nysgjerrig og ønsker å vite mer om
hva det innebærer, ligger det informasjon om

25/18

dette på hjemmesiden:
https://hvitgjeterhund.com/klubben/avlsrad/
NKK skal i 2019 arrangere avlsrådkurs, og
klubben ønsker å sende 4 stk på dette kurset.
Styret ønsker å dekke 50% av utgiftene til de
som melder sin interesse, mot at man binder
seg til vervet for minst 2 år.

20/18

D4A:
Styret ønsket at klubben skulle være
representert på årets Dogs4all.
En samlet vurdering har gjort til at styret har
vedtatt og ikke stille på rasestand i år, men vi
ønsker derimot å delta på raseparaden alle
dagene.
Vi melder oss på der, og oppfordrer
medlemmer som ønsker å delta, om å kontakte
styret!

-Maria

27/18

Kullgodkjenning:
Styret har mottatt søknad om godkjenning av
valpekull fra Kennel White Rewyr.
Nanna melder seg inhabil og deltar ikke i
godkjenningen. Cecilie trer inn i hennes sted.
Styret går igjennom tilsendt dokumentasjon, og
finner alt i orden.
Kullet er godkjent, og kan nå annonseres via
klubben.

-Styret

28/18

Klage fra medlem Knut Heimen:
Styret mottok den 06.08-18 en klage fra Knut
Heimen. I hht klagen, mener Heimen at styret
har brutt ett årsmøtevedtak ved å flytte neste
års rasespesial fra Tromsø til Trondheim.
Det fremkommer også av klagen at styret blir
mistenkt for å formulere en søknad til NKK slik
at styret fikk det svaret styret ville ha.
I klagen fremkommer det at Heimen mener
bruddene er så graverende at det blir vurdert
rapportert til NKK, og at det vurderes å melde
mistillit til styret.
Det kreves også å bli fremlagt dokumentasjon
på dialog mellom klubbens styre og NKK.

-Styret

Styret kan avvise påstanden om brudd på
årsmøtevedtak, og forfatter ett svar til K.
Heimen og sender dette pr mail.
Som vedlegg på mailen, legger styret ved
dialogen som har vært mellom klubbens styre
og NKK’s jurist ang lovmalen/årsmøtevedtak
på denne. Vedlagt blir også styrets dialog med
NKK’s utstillingsansvarlig ang forespørselen
om å flytte neste års rasespesial.
Klage, svar på denne og vedleggene, blir i sin
helhet vedlagt dette referatet, og kan sees
under.
Vedlegg 1: Klage fra K. Heimen
Vedlegg 2: Styrets svar på klagen
Vedlegg 3: Dialog med NKK’s jurist
Vedlegg 4: Forespørsel til NKK om å flytte
spesialen

Neste møte: Tirsdag 02.10-18

Bla ned for og se vedlegg til referatet!

kl 20:00

Vedlegg 1:

Hvit Gjeterhundklubb
v/ styret

6.8.2018

Klage på styrets vedtak:
Viser til innlegg på FB 4 juli, der det annonseres at rasespesialen for 2019 flyttes fra Tromsø til
Trondheim.
Det må opplyses om at dette er i strid med årsmøtevedtak fra 2016.
Klubbens lover angir i §4-3 styrets oppgaver. Dette er ikke å anse som en veiledning, men som et
pålegg.
I styrereferat, sak 22/18 vises det til at det er søkt NKK om flytting, og dette er godkjent. Jeg må da
be om at original søknad og svar på denne fremlegges. Det mistenkes at denne søknaden er
formulert slik at styret har fått det svaret de ville.
Styret skriver også <<Siden vi har 10-årsjubileum ønsker vi å feire med en rasespesial med Wowfaktor!>>
Er det da slik å forstå at utstilling eller jubileum i Tromsø ikke skal arrangeres på aller beste måte,
gjerne med Wow-faktor? I så fall er det vel like greit å ikke ha utstilling i Tromsø.
Jeg ser brudd på årsmøtevedtak så graverende, at det må vurderes å rapportere dette til NKK, eller at
nok medlemmer krever ekstraordinært årsmøte med mistillit til styret.
<<Referat fra årsmøte 5.3.2016
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.>>
§3-1 Høyeste myndighet – Klubbens årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
§4-3 Styrets oppgaver
- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.
- velge regnskapsfører innen- eller utenfor styret.
- utarbeide retningslinjer for grupper, komiteer og eventuelt redaktør.
Mvh
Knut Heimen

Vedlegg 2:
Svar på mottatt klage fra Knut Heimen til Hvit Gjeterhund klubb datert 06.08.2018.
Hei.
Vi har lest gjennom klagen og behandlet den i styremøte tirsdag 04.09.18.
Det blir stilt spørsmål til styrets vedtak om å flytte rasespesialen 2019 fra Tromsø til
Trondheim og lovligheten av dette i forhold til tidligere årsmøtevedtak.
Årsmøtevedtak:
Årsmøtevedtaket som ble vedtatt i 2016 var et årsmøtevedtak på en lovmal, ikke et separat
årsmøtevedtak på hvor rasespesialene skal holdes. Jurist Haakon Rognsaa Arnesen skriver
derfor at dette ikke lenger er gyldig, så lenge årsmøte 2018 har vedtatt nye lovmaler.

Det ble på styremøtet 05.06-18 enstemmig vedtatt at styret skal melde rullering av
Rasespesial inn som sak til årsmøtet 2019.

Frem til et eventuelt nytt årsmøtevedtak er på plass, vil styret forholde seg til den tidligere
rulleringen, bare nå forskjøvet ett år frem.
Altså, jubileum-spesial 2019 i Trondheim, Tromsø 2020, Orre 2021 osv.

Viser for øvrig til sak nr. 17/18 og 22/18 som ble behandlet på styremøtet 05.06-18. Referat
er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Angående paragrafen på lovmal som forrige styre glemte å føre på, så ble det også
behandlet som sak på styremøtet 01.05-18, det ble da bestemt at styret tar kontakt med
juristen i NKK. Referatsak 17/18 fra styremøtet 01.05-18.
Spørsmålet har også nytt styre stilt jurist Haakon Rognsaa Arnesen i NKK, datert den
04.05.2018. (se vedlegg 1).

Det ble søkt 15. juni 2018 om å flytte tid og sted for rasespesialen 2019, da en ser at det vil
være økonomisk hensiktsmessig. Hvit Gjeterhund klubb har det siste året brukt store
summer på utførelse av årsmøter (over 40 000 kr), der det siste møtet kostet mer enn å
arrangere rasespesialen i Sandefjord 2018.
Nytt styre ser derfor det som nødvendig å ta noen grep.
Når årsmøtet i år vedtok å forkaste tidligere årsmøtevedtak, noe nytt styre fikk bekreftet av
NKK rett etter årsmøtet (vedlegg 1), fikk en da senere lov av NKK å flytte rasespesial 2019.
Det er viktige årsaker til at spesialen ble flyttet:
-

Økonomi: I Tromsø var det 14 påmeldte, av dem 2 valper. I Trondheim 2013 var det
ca 42 påmeldte, 35 voksne og 7 valper. I Trondheim 2017 var det 49 påmeldte, av
dem 3 valper. Ved å flytte spesialen til en årstid der flere har ferie, kan en forsøke å
øke påmeldingsantallet. Ved å ha det mer sentralt, vil en forhåpentlig oppnå det
samme.

-

Det er gitt klarsignal til 2 andre utstillinger rundt i landet om at de kan ha med rasen
samme dag/helg som rasespesialen Tromsø 2019 skulle utføres. Det er en regel om
at en ikke skal si ja til andre utstillinger samme helg som rasespesialen, dette er
allikevel gjort av gammelt styre. Dette fører til et stort inntektstap for klubben, som
nå trenger mer inntekt.

I følge jurist fra NKK må det legges inn sak om rullering på nytt til neste årsmøte.
Det stilles spørsmål om WOW faktor:
En annonsering på facebook er et reklamestunt. Akkurat som det ble reklamert i det vide og
brede for rasespesialen 2018, med pomp og prakt. En del av styrets jobb er å engasjere
medlemmer, promotere klubben, skape inntekter, fremme hundeinteressen o.l. En får ikke
det til om en ikke annonserer en tilstelning.
Alle tilstelninger fra HGK vil bli annonsert med det vi har av sosiale medier, hjemmeside o.l.
Om det arrangeres i Tromsø, Finnmark, Bergen eller Oslo. Jobben vil bli gjort av dette styret
med like stort engasjement, uansett plassering.

10 års jubileumet kan bidra til økonomien til HGK, det er det ingen tvil om. En valgte derfor å
se hvor det var flest påmeldte, som viste seg å være i Trondheim. Styret stemte over
alternativene og vedtok enstemmig at dette ville være det mest hensiktsmessige
alternativet. Rulleringen vil fortsette, men blir forskjøvet et år. Vi er allerede i gang med
planlegging av Rasespesial Tromsø 2020.

Styret har flere viktige funksjoner, i tillegg til å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet:
-

Være ansvarlig for driften mellom årsmøtene

-

Arbeide ut fra organisasjonens mål og langsiktige interesse

-

Fremme organisasjonens interesse, ikke særegne interesser

-

Forvalte klubbens ressurser

Hvit Gjeterhund klubb er en liten klubb ennå, med begrensede ressurser. Styret har ansvar
for at driften er forsvarlig.
Søknaden som ble sendt inn til NKK:
Det stilles spørsmål til hvordan søknaden til NKK er utformet, da det anklages for å fremme
personlige interesser og «dreie» søknaden inn til et svar kommer i vår favør. Styret tar sterk
avstand fra dette, da det er klubbens interesse og fremtid som er i fokus. Legger allikevel
med mailkorrespondanse mellom styret og NKK. (vedlegg 2.)
Vi håper og tror at ved dette svaret har vi lagt bort enhver tvil om at styret handler i
klubbens interesse. Klubben skal være levedyktig, og da er en nødt til å ta avgjørelser som
ikke alltid er populære hos alle.
På vegne av styret i Hvit Gjeterhund klubb
Maria Karlsen

Vedlegg 3:

Vedlegg 1

Re: SV: Endring lovmal Hvit
Gjeterhundklubb
4 May 2018 11:29 38 KB
From:
Hvit Gjeterhundklubb
To:
Haakon Rognsaa Arnesen
Hei Haakon!
Supert, da vet vi at alt blir rett!
Takk for hurtig svar!

Mvh
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344

Den 4. mai 2018 kl. 09.15.29 +02.00 skrev Haakon Rognsaa Arnesen <haakon.arnesen@nkk.no>:

Hei,

Viser til e-posten din til Øystein Eikeseth av 3. mai 2018.

Ettersom årsmøtet har vedtatt den nye lovmalen, er det denne som gjelder per dags dato. Det
innebærer at eventuelle tidligere bestemmelser er ikke gjelder lengre. Dersom klubben ønsker at
disse skal inntas i klubblovene, må dette gjøres på neste ordinære årsmøte i henhold til lovmalens §
6-1.

Med vennlig hilsen

Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist

Avdeling for organisasjonsspørsmål
Norsk Kennel Klub
mobil: 476 88 151, e-post: haakon.arnesen@nkk.no

-------------------------------------Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo

www.nkk.no

Fra: Hvit Gjeterhundklubb [mailto:post@hvitgjeterhund.no]
Sendt: 3. mai 2018 23:29
Til: Øystein Eikeseth <Eikeseth@nkk.no>
Emne: Endring lovmal Hvit Gjeterhundklubb

Hei!

Kontakter deg på vegne av Hvit Gjeterhundklubb.
Vi har noen spørsmål i fbm klubbens lovmal, som jeg håper du kan svare på.

På årets årsmøte ble det lagt ut forslag på endring av lovmal som NKK har sendt ut.
Denne ble lagt ved årsmøteinnkallingen, og endringene ble godkjent av årsmøtet.

Men, forrige styre hadde ikke ført på tidligere endringer som er vedtatt av foregående årsmøter
da de mente at det kun var endringene på årets lovmal som skulle godkjennes.

Vil vi da kunne føre på de tilleggsparagrafene som tidligere årsmøter har godkjent, eller må vi ta de opp på ett
nytt årsmøte?

Legger ved de relevante årsmøtepapirene som ble sendt ut med innkallingen i år, årsmøtereferat fra 2016 og
2017 hvor endringene som mangler fremkommer, samt årsmøtereferat fra sist årsmøte, hvor det fremkommer at
det ikke er lagt frem forslag om å fjerne tidligere vedtak.

-Årsmøtereferat 2016: Gjelder Innsendt Sak 11.11 og 11.12
-Årsmøtereferat 2017: Intet nytt i fht dette, men viser at det ikke er fremmet forslag for å fjerne tidligere
innstemt forslag
-Årsmøtereferat 2018: Viser godkjenning av endring av lovmal fra NKK, men ingen forslag om fjerning av
tidligere vedtatte paragrafer.

Hvordan løser vi dette på beste måte?
Må vi melde de paragrafene som er falt bort som årsmøtesaker i 2019, eller kan disse føres på i tillegg til de
endringene som ble vedtatt på årsmøtet?

Mvh

Nanna Halland
Sekretær
Hvit GJeterhundklubb
Mob: 951-44344

Vedlegg 4:
Vedlegg 2

Den 15. juni 2018 kl. 08.16.13 +02.00 skrev Elisabeth Steen <Elisabeth.Steen@nkk.no>:
Hei

Takk for mail.

Det er ikke noe problem å endre dato/sted på rasespesialen for 2019.
Jeg har endret dato til 29.06.2019 og sted til Trondheim.

Med vennlig hilsen
ELISABETH STEEN
Saksbehandler Aktivitetsavdelingen
e-post: elisabeth.steen@nkk.no
mobil 988 93 249
-------------------------------------Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo

www.nkk.no

Fra: Hvit Gjeterhundklubb [mailto:post@hvitgjeterhund.no]
Sendt: 15. juni 2018 04:22
Til: Elisabeth Steen <Elisabeth.Steen@nkk.no>
Emne: Hvit Gjeterhundkubb's rasespesial 2019

Hei!

Kontakter deg på vegne av Hvit Gjeterhundklubb.
Jeg har forsøkt å ringe deg, men ikke nådd frem så sender derfor mail.
Har noen spørsmål rundt vår rasespesial i 2019 som tidligere styre har søkt om å få arrangere i Tromsø den
25.05-19.

Vi lurer på om det er noen mulighet til å få endre dato og sted for spesialen?
Det er flere forhold som gjør at vi ønsker å se litt på mulighetene for å kunne flytte den, men det er først og
fremst av økonomiske årsaker.
Vi er en liten klubb med lite midler, og har ett år med ekstremt store utgifter på bl.a årsmøte som ikke er
budsjettert.
Det har medført at vi nærmer oss en sårbar økonomi, og vi vil forsøke å begrense ett nytt stort innhugg på
egenkapitalen.
Vi har ett år tidligere (juni 2015) arrangert rasespesial i Tromsø, hvor vi fikk 12 påmeldte og endte med ett
underskudd på ca 20.000,Når da neste års spesial er søkt om å bli avholdt i slutten av mai, lenge før ferietid, så frykter vi at vi om mulig
vil kunne få færre påmeldte enn vi hadde sist gang spesialen ble avholdt i Tromsø.
Vi ser derfor at med årets utgifter, og en rasespesial i 2019 som med stor sannsynlighet vil gå med stort
underskudd, så vil det være økonomisk uforsvarlig å ikke forsøke å endre på tid/sted.

En annen faktor av mindre betydning, er at klubben neste år har 10-årsjubileum, og vi ønsker selvfølgelig å
kunne feire dette og få flest mulig hunder/medlemmer til å delta.

Det ser vi for oss vil være lettere å få til, om vi flytter spesialen mer midt i landet, og legger den til en tid på året
hvor spesialen kan arrangeres i ferietiden.

En annen faktor, er at tidligere styre har godkjent at Hvit Gjeterhund kan delta på Tromsø hundeklubbs utstilling
samme dag og samme sted som rasespesialen skal avholdes, i tillegg til at en klubb på Østlandet også har fått
tillatelse til å ta med rasen samme dag som spesialen avholdes i Tromsø.

Av de spesialene vi så langt har arrangert, er det de i Trondheim som har oppnådd høyest påmeldingstall, og vi
ønsker derfor å flytte spesialen til samme helg som NKK Trondheim, altså 29.06-19.
(Gruppe 1 på NKK går 30.6).
Da vil den heller ikke komme i konflikt med andre klubbers arrangement.
Kan dette la seg gjøre?

Mvh
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344
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