Innkalling til årsmøtet i Hvit Gjeterhundklubb
Dato: 16.03-19, Kl 12:00
Sted: Møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)

Dagsorden:

1. Åpning. Godkjenne eller avvise stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter.
Godkjenning av innkalling og saksliste, samt gi evt observatører rett til å være tilstede under
årsmøtet.
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen fra
årsmøtet.
3. Årsberetning Styret
4. Årsberetning Avlsrådet
5. Regnskap 2018
6. Revisors beretning
7. Budsjett 2019-2020
8. Medlemskontingent for 2020
9. Innkomne saker
10. Årets hunder
11. Valg

Årsberetning for Hvit Gjeterhundklubb 2018

Styret har i 2018 bestått av:
Leder: Maria Karlsen
Nestleder: Marianne Andersen
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Nanna Halland
Styremedlem: Marianne Holbæk-Hanssen
Varamedlem: Arna Baugerød
Varamedlem: Cecilie Sperre Jørgensen

Øvrige verv og ansvarsområder:
Valgkomite:
Valgkomite leder: Gry Walle
Valgkomite medlem: Espen Navrestad
Revisor: Ann Kristin Stormo
Web-ansvarlig: Nanna Halland
Utstyrsansvarlig: Nanna Halland

Styrets aktivitet:
Styret ble valgt inn ved årsmøtet 3 mars 2018.
Det har igjennom 2018 blitt avholdt 12 styremøter, hvor styret har vært beslutningsdyktig på
samtlige, og det har vært behandlet 45 saker.
Referater er tilgjengelige på klubbens hjemmeside.
Styremøtene har blitt gjennomført via Skype, og det har mellom møtene vært hyppig dialog via
styrets facebook-side.

Rasespesial 2018
Vi begynte umiddelbart å jobbe med rasespesialen som skulle avholdes juni samme år, da det kun var
dommer som var klart når nytt styre gikk inn.
Det ble lagt ned en formidabel innsats for å få sponsorer til utstillingen, og all jobben ga uttelling.
Vi endte opp med ett premiebord som vi ble veldig fornøyd med!
Farmina stilte opp som hovedsponsor på for-premier, selv om forespørselen kom veldig seint i fht
hva som er normalt. Det er vi super takknemlige for!
Ellers hadde vi en rekke sponsorer som stilte med premier til både NM i rally-lydighet, til barn &
hund, valpe- og voksen-klassene og til loddsalg.
Klubben hadde også bestilt flotte rosetter og pokaler til vinnerne, så alt i alt ble det veldig bra med
premier!

Uoff NM i Rally:
Lørdag ettermiddag arrangerte vi uoffisielt Norgesmesterskap for Hvit Gjeterhund i Rallylydighet.
Vi hadde vanlige klasser, i tillegg til 1 «kreativ» klasse hvor dommeren fikk fritt spillerom til å lage en
morsom bane med oppgaver til både hund og eier, med en del øvelser man vanligvis ikke ser på en
rally-bane. Vi fikk 11 deltakere som var med i NM, og vi fikk se mange fine prestasjoner og en del
morsomme runder under den «kreative banen»!
Vinner av NM ble Silje Guttulsrud Raael og Annsa’s Bessie, vi gratulerer!
Utstillingen:
Vi hadde i år en norsk dommer, Svein Bjarne Helgesen, som gjorde en god innsats! Han ga både
valper og de voksne en fin opplevelse i ringen.
Som ringsekretær stilte Line Haugsby Paulsen, som også bidro til at både to og firbeinte fikk en fin
opplevelse i ringen.
Det var totalt 44 påmeldte hunder, hvor av 11 valper og 33 voksne.
Det var tradisjonen tro, sol og varmt på dagen, så party-teltet klubben hadde leid ble flittig brukt for
å skjerme hundene som ventet på tur mot den verste solen. Ellers var det en veldig god og
inkluderende stemning rundt ringen, og vi tror at samtlige som møtte opp hadde en strålende dag
med sine HG’er og HG-folket.
Det ble en finne som gikk helt til topps og ble BIS, Veshukans Yori!
Og norskoppdrettede Wakana av White Rewyr ble BIM.
Vi gratulerer BIR og BIM, og de øvrige premierte!

Rasespesial 2019/ 10-årsjubileum:
Styret er godt i gang med planleggingen av årets rasespesial. Denne blir avholdt i Trondheimsområdet lørdag 29 juni, samme helg som NKK Trondheim.
Dommer er Yvonne Brink fra Sverige.
Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra enten i form av sponsing eller å hjelpe til på dagen, om å melde
seg til klubbens styre så snart som mulig.
Vi planlegger og gjennomføre medlemsmøte etter utstillingen, og etter dette ønsker vi alle
velkommen til sosialt samvær med grilling og mere til for å feire raseklubbens 10-årsjubileum!

Rasespesial 2020
Klubben har jobber med rasespesialen 2020.
Det er søkt NKK om å få avholde spesialen samme helg som NKK arrangerer sin utstilling. Det er
reservert ring hos THK der de arrangerer sin utstilling.

FBBSI/ekstra stor-cert:
FBBSI har i en årrekke ønsket at HGK skal arrangere deres generalforsamling samt Winner Cup.
De har sendt en forespørsel og spurt om vi kan få til dette i 2020.
På bakgrunn av deres ønske, har klubben søkt NKK om å få tildelt ett ekstra stor-cert i 2020, i håp om
at vi kan imøtekomme FBBSI’s ønske.
Om søknaden blir innvilget, vil HGK i så fall arrangere 2 utstillinger i 2020.
En i Tromsø, og en i Oslo-området som FBBSI ønsker.

Hjemmeside og sosiale medier:
Når det nye styret tredde inn, hadde klubben en lang tid stått uten hjemmeside, da den gamle siden
ble infisert av virus og måtte stenges.
Hjemmeside:
Det var en stor jobb som måtte gjøres for å få ny hjemmeside opp å gå snarest mulig, da
hjemmesiden er en viktig informasjonskanal for klubben og om rasen.
Mye informasjon var gått tapt i fbm virusangrepet på den gamle siden, så det var mange løse tråder å
nøste opp i.
Allerede 13 mars var den nye hjemmesiden oppe og gikk, og klubben ble igjen synlig for medlemmer
og interessenter av rasen.
Instagram:
Styret opprettet en egen Instagram-side i vår, og brukte denne flittig som reklame frem mot
rasespesialen.
Siden er fremdeles i bruk, og vi satser på å reklamere mer for klubben og rasen der i fremtiden
Den vil kunne være en god mulighet for å fremme Hvit Gjeterhund, og vi håper å få mer liv der
fremover.
FB-side:
FB-siden har i all hovedsak vært den mest brukte kanalen, og der vi ser at vi pr i dag treffer flest
medlemmer og interessenter. Siden blir flittig brukt av våre medlemmer og øvrige HG-interesserte,
både i form av spørsmål om råd og erfaring, men også for å dele bilder og innblikk i hverdagen med
Hvit Gjeterhund. Den er også en viktig informasjonskanal for klubben, og vi vil fortsette å bruke siden
for å nå ut til våre medlemmer og øvrige interessenter
Siden er i vekst, og har pr jan-2019 862 medlemmer.

Medlemmer /antall/vekst/geografisk fordeling
Klubben har de siste årene hatt en stabil medlemsmasse, og vi er glade for å se at vi de siste årene
også har hatt en jevn vekts.
I 2017 hadde klubben 141 medlemmer, og i 2018 økte medlemstallet til 153.
De siste årene har klubbens medlemstall økt med mellom 8-10%, det er veldig bra.
Men vi ser også at det er potensiale for å få flere med inn i raseklubben.
Inntekter fra medlemskontingent er en viktig inntektskilde for klubben, som vi er avhengige av for å
kunne utvikle klubben og jobbe videre for rasen.
Styret ønsker å kunne tilby medlemmene kurs og aktiviteter foruten om den årlige rasespesialen, og
da kommer medlemskontingentene godt med!
Vi vil oppfordre spesielt oppdrettere til og reklamere for raseklubben og få flere av sine valpekjøpere
inn som medlemmer.
Antall medlemmer pr fylke:
Finnmark 2 stk
Troms 6 stk
Nordland 5 stk
Trøndelag (Nord/Sør) 24 stk
Møre og Romsdal 3 stk
Sogn og Fjordane 0
Hordaland 7 stk
Rogaland 13 stk
Vest-Agder 17 stk
Aust-Agder 2 stk
Telemark 2 stk
Vestfold 9 stk
Buskerud 13 stk
Akershus 13 stk
Oslo 2 stk
Østfold 13 stk
Oppland 5 stk
Hedmark 6 stk

Fylkeskontakter:
Fylkeskontakter skal være et bindeledd mellom klubb og medlemmer.
Det har dessverre vært en del fylker som har stått uten egen kontakt ila de siste årene, så styret har
igjennom året jobbet aktivt med å få fylt opp disse vervene.
Siden flere av fylkene vil bli slått sammen i 2020, har vi tatt hensyn til dette når vi har fylt vervene.
Vi har etter den nye modellen lyktes å få fylkeskontakt til alle fylkene, med unntak av Møre og
Romsdal. Om noen ønsker å påta seg dette fylkes, så meld deg gjerne til styret!
Fylkeskontakter skal først og fremst være et talerør fra våre medlemmer til styret, men skal også
være tilgjengelige for å svare på spørsmål, og gjerne arrangere treff ol.
Det er et verv som ikke krever mye tid og jobb, og styret er behjelpelige med å bistå ved behov.
Det er derimot et givende verv, hvor man treffer andre HG-entusiaster og kan utveksle erfaringer og
trene sammen. (Oversikt og kontaktinfo til fylkeskontaktene finnes på klubbens hjemmeside)

Avlsråd:
Klubben har stått uten avlsråd i en årrekke, noe vi synes er veldig synd. Ett avlsråd er bl.a et viktig
verktøy for klubben når det kommer til oversikt på avlen og utviklingen av rasen videre.
For å få ett avlsråd opp og gå, meldte Nanna seg til å gå inn i rådet.
Styret har jobbet med å få flere kandidater, men det har dessverre vist seg vanskelig å få noen til å
melde seg. Vi søker fremdeles medlemmer, så om noen føler seg kallet er det bare å melde seg til
styret!
NKK arrangerte i januar-19 avlsrådkurs, hvor klubben litt for ambisiøst reserverte 3 plasser.
Nanna og Arna fra styret skulle delta, Arna dekket kurset selv da hun ikke var tiltenkt plass i avlsrådet
i år. Hun ble dessverre forhindret fra å delta, og siden vi ikke klarte og få flere kandidater før kurset,
var det kun Nanna som deltok.

Kalender
I 2018 arrangerte HGK fotokonkurranse, hvor det ble plukket ut noen vinner-bilder som vi laget HGKkalender for 2019.
Det ble bestilt opp 50 eksemplarer og de ble lagt ut for salg. Vi har fått solgt en del, men har
fremdeles noen eksemplarer igjen for salg.
Julelotteri
Klubben arrangerte ett julelotteri julen 2018.
De aller fleste premiene til loddsalget var sponset, og dette åpnet for en grei ekstrainntekt til
klubben.
Det ble lagt ut og solgt 250 lodd, som ga inn 2.500kr til klubbkassa. Dette vil bl.a bli brukt til å
arrangere aktiviteter til våre medlemmer.

D4A:
Klubben ønsket å vise frem rasen under D4A.
Vi meldte derfor klubben på Raseparaden begge dager. Vi hadde med flere hunder, både korthår og
langhår, og hunder i forskjellige aldre.
Vi fikk vist frem flotte hunder med kløv, førerhund-sele og hadde også med barn som gikk med hund.
Tusen takk til de som stilte opp og hjalp oss å vise frem den flotte rasen vår!

Årsberetning avlsrådet

Avlsrådet var ikke operativt som et eget organ før siste del av 2018.
Godkjenninger av kenneler, kull og øvrige henvendelser har derfor i all hovedsak vært besvart at
klubbens styre.
På bakgrunn av dette blir det bare en enkel redegjørelse som status på avl og helse for 2018.
Godkjente kenneler:
Klubben hadde ila 2018 6 oppdrettere/kenneler som var godkjente i klubben.
Dette er en økning på 2 stk i fht året før.
Godkjente kull:
Det ble ila 2018 godkjent 5 kull igjennom HGK, totalt 38 valper.
Avl:
I løpet av 2018 ble det født totalt 16 kull/111 valper, mot 19 kull og 129 valper i 2017.
Import:
Det ble importert 3 hunder i 2018, mot 5 hunder i 2017.
Helse:
Det ble i 2018 røntget hhv 73 hunder for HD, og 68 hunder for AD.
Statistikken på de røntgede var som følger:
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Medlemskontingent for 2020
Styret foreslår ingen endring i medlemskontingent

Innkomne saker

Sak 1:
Innsendt av styret:
Rullerende rasespesial:
Styret ønsker at det skal nedfestes i klubbens lover at vi skal ha en rullerende rasespesial.
Dette har det vært praktisert siden klubben startet og arrangere rasespesialer, og det har tidligere vært
nedfelt i klubbens lover. Da det i fjor ble vedtatt ny obligatorisk lovmal utarbeidet av NKK, ble det ved
en forglemmelse ikke lagt til paragrafen om rullerende rasespesial når lovmalen ble fremlagt årsmøtet.
Styret ønsker derfor at det skal stemmes over å tilføre følgende paragraf til klubbens lover:
Forslag: Tillegg til vedtektene § 6
«§6-1 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 – Østlandet – Tromsø – Rogaland, for å gi alle medlemmer mulighet til å delta. Ved
spesielle anledninger, eks FBBSI Winner cup, 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. I tillegg gis styret mulighet til å forskyve
rasespesialens turnus hvert femte år, i forbindelse med 5-/10-årsjubileumer.
Opprinnelig turnus skal ved så tilfelle forskyves med 1 -ett- år, og deretter gå som normalt»

Sak 2:
Innsendt av styret
Forslag til tillegg i vedtektene §4
«§4-4 Styret tilstedeværelse på årsmøte Styrets hovedmedlemmer (5 stk) har mulighet til å få dekket
billigst mulig transport til og fra årsmøtet, inntil 1.500kr pr stk. I de tilfeller hvor en av styrets
hovedmedlemmer ikke kan stille på årsmøtet, kan vara tre inn og få dekt reisekostnader inntil fastsatt
ramme. Bidraget skal kun brukes for å dekke transport til/fra, evt overskytende kan brukes til
overnatting. Kost og annet må hver enkelt stå for selv»
Bakgrunn: For å gjøre det mulig for de ansvarlige for gjennomførelsen å kunne møte opp. Også dette
var vedtatt i tidligere lovmal, men ble ikke ført på den nye før den ble fremlagt årsmøtet 2017. Tidligere
var det ikke begrensning for hvor mye styret kunne tillate seg å bruke på årsmøtene, og utfra
regnskapene de siste årene, ser vi at det har vært en enorm utgiftspost for klubben. For å unngå dette
i fremtiden ser vi det som nødvendig og sette et øvre tak på hvor mye klubben skal dekke.

Sak 3:
Innsendt av styret
Endre rasens navn:
Styret ønsker å søke NKK om å få endret rasens navn.
Bakgrunnen for det, er at rasen opprinnelige navn er «Berger Blanc suisse/white swiss sheperd» som
oversatt blir Sveitsisk Hvit Gjeterhund.
Forslag: Endre rasens navn fra Hvit Gjeterhund, til Sveitsisk Hvit Gjeterhund.

Sak 4:
Innsendt av styret:
Søke NKK om innføring av HD-index på Hvit Gjeterhund.
Styret ønsker at det skal søkes om å få innført HD-index på rasen.
Det har siden 2014 vært innført krav om kjent HD og AD status for å kunne registrere valper.
Det anser vi som positivt, men samtidig vil et krav om kun kjent HD-status på foreldredyr alene være
en liten sikkerhet for om foreldredyr vil avle frem valper som ikke utvikler HD.
For å gi oppdrettere et bedre verktøy for å med større sikkerhet kunne avle frem valper som ikke
utvikler HD, vil avl med index være av stor betydning.
HD-index baserer seg på slektninger HD-resultater, og gir en prgnose på om foreldredyr vil avle frem
avkom som er bedre eller dårligere enn rasens gjennomsnitt.
Forslag: Søke NKK om å få innføre HD-index på Hvit Gjeterhund.

Årets hunder

Vinnerne av de forskjellige grenene blir presentert/premiert på årsmøtet

Valg:

Forhåndsstemming ved valget 2019 i Hvit Gjeterhund
Klubb

For de medlemmene som ikke kan stille på årsmøtet, er det mulig å forhåndsstemme
Jfr paragraf 3-2 klubbens vedtekter
§3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år
årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 12 uker har møterett og stemmerett på
årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over
15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan stemmes ved personlig fremmøte, ved
forhåndsstemme eller ved fullmakt. Det er kun 1 fullmakt pr fremmøtt medlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker. Forhåndsstemmer legges i nøytral
lukket konvolutt, som legges i en ny konvolutt med avsender. Sendes inn til styret. Adresse
og frist for innsendelse opplyses i innkalling. På klubbens årsmøte og ekstraordinært
årsmøte, kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Forhåndsstemmer sendes til:
Maria Karlsen
Litleli 25
4440 Tonstad
Konvolutten må være poststemplet senest:

11.mars 2019

Husk å skrive avsender, slik at man under opptelling ved årsmøtet, ser at avsender er
medlem i klubben.
OBS: den som mottar forhånds stemmene vil kun ta vare på konvoluttene, og de vil først bli
åpnet på årsmøtet.

INNKOMMENDE FORSLAG:
Det er ikke kommet inn noen forslag utenom valgkomiteens henstilling.

Paragraf 3-4,h (utdrag)
"Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Årsmøtet kan unntaksvis
tillate benkeforslag ved personvalg dersom det ikke foreligger kandidater
eller kandidater/tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to personer"

Stemme seddel:

Sett kryss på den personen du ønsker å stemme på

Leder.

⚪️

Maria Karlsen.

Gjenvalg 2 år

Nestleder

--

Marianne Andersen

Ikke på valg

Sekretær

⚪️

Nanna Halland

Gjenvalg 2 år

Kasserer

⚪️

______________

Supplering 1år

Styremedlem

⚪️

Marianne Holbæk Hansen

Gjenvalg 2 år

Vara

⚪️ Arna Baugerød

Gjenvalg 1 år

Vara

⚪️ Ingvild Sivertsen

Ny 1 år

Leder valgkomite

--

Gry Walle

Ikke på valg

Medlem Valgkomite -- Espen Navrestad

Ikke på valg

Medlem valgkomitè. ⚪️ ________________

Ny 2 år

Vara valkomitè.

⚪️ _________________

Ny 1år

Revisor

⚪️ _________________

Ny 2 år

Vara Revisor

⚪️ _________________

Ny 1 år

