Innkalling til årsmøtet i Hvit Gjeterhundklubb
Dato: 07.03-20, 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 2019
6. Revisors beretning
7. Budsjett 2020-2021
8. Medlemskontingent for 2021
9. Innkomne saker
10. Årets hunder
11. Valg

Årsberetning for Hvit Gjeterhundklubb 2019

Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Maria Karlsen (Trakk seg september-19)
Nestleder: Marianne Andersen (Gått opp som leder fra oktober-19 tom årsmøtet 2020)
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Nanna Halland
Styremedlem: Marianne Holbæk-Hanssen
Varamedlem: Arna Baugerød
Varamedlem: Ann Christin Storteig Nygård

Øvrige verv og ansvarsområder:
Valgkomite:
Valgkomite leder: Gry Walle
Valgkomite medlem: Espen Navrestad
Revisor: Ann Kristin Stormo
Avlsråd: Nanna Halland
Web-ansvarlig: Nanna Halland
Utstyrsansvarlig: Nanna Halland
Fylkeskontakter: Oversikt finnes klubbens hjemmeside, www.hvitgjeterhund.com

Styrets aktivitet:
Styret ble valgt inn ved årsmøtet mars 2018/mars 2019.
Det har igjennom 2019 blitt avholdt 12 styremøter, hvor styret har vært beslutningsdyktig på 11 av
disse. Det har vært behandlet totalt 69 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 2019/10-årsjubileum

Årets spesial gikk av stabelen i Trondhjem, 29.06-19.
Vi hadde svensk dommer, Yvonne Brink, som gjorde en flott jobb!
Hun ga både valper og de voksne en fin opplevelse i ringen.
Som ringsekretær stilte Tanja Hulsund, som også bidro til at både to og firbeinte fikk en fin
opplevelse i ringen.
Det var totalt 48 påmeldte hunder, hvor av 10 valper og 38 voksne.
Det ble også stilt 1 avlsklasse og 3 oppdretterklasser i tillegg.
For første gang siden vi startet å arrangere rasespesialer, var vi virkelig uheldig med været.
Det BØTTET ned mer eller mindre hele dagen, og det la en liten demper på det hele.
Klubben hadde lagt opp til god plass rundt ringen for å holde det sosialt, vi rigget til med partytelt,
stoler & bord, og håpet vi kunne samles etter at utstillingen var ferdig.
Pga været krøp de fleste under tak, men vi klarte allikevel og få en fin stemning rundt ringen!
Det va stort sett bare godt humør og sportslig opptrede å spore, på både 2 og 4-beinte.
Dessverre var folk gjennomvåte og kalde etter utstillingen, og de fleste var klare for å komme seg
hjem og inn i varmen, så vi fikk dessverre ikke feiret klubbens 10-årsjubileum som vi hadde håpet.
Styret hadde, om vi får si det selv, gjort en formidabel jobb med å sanke premier til spesialen!
Det var ett premiedryss uten sidestykke!
Alle BIR/BIM-vinnere fikk BIR/BIM-rosetter, pokaler, stor-sekker med for, for-tønner, gavekort og
mengder med gavepremier. Alle plasserte i beste tispe og beste hannhund-klasse fikk
plasseringsrosetter, forpremier og gaveposer.
I tillegg fikk alle plasserte i de forskjellige klassene gavepose med for-premie, snacks, leker osv.
Og som om ikke det var nok, fikk samtlige oppmøtte med seg gavepose, forpremier og litt smått etter
bedømmelsen.
Valpeklassene fikk tilsvarende, og det ble gitt ut valpepakker, for-sekker, seler, halsbånd og leiebånd.
Alt i alt, ett premiedryss som var en jubileumsutstilling verdig!
Resultatmessig ble det en norsk hund som gikk helt til topps og ble BIR, Amarah av White Arctic Mist!
Og Amraz av White Arctic Mist ble BIM.
Vi gratulerer BIR og BIM og de øvrige premierte!

Rasespesial 2020:
Styret er godt i gang med planleggingen av årets rasespesial. Denne blir avholdt i Tromsø lørdag 13
juni, samme helg som NKK Tromsø.
Denne helgen blir det trippelutstilling for Hvit Gjeterhund, med 2 muligheter for stor-cert.
Lørdag morgen går HG først i ringen hos THK, rasespesialen arrangeres senere på formiddagen, og
søndag blir det NKK-utstilling.
Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til spesialen, enten i form av sponsing eller å hjelpe til på
dagen, om å melde seg til klubbens styre så snart som mulig.

FBBSI WINNER CUP 2020 & FBBSI Generalforsamling
FBBSI har i en årrekke ønsket at HGK skal arrangere deres generalforsamling samt Winner Cup.
Vi har vært veldig positive til å ta på oss den jobben, men det har vært litt utfordrende mtp
rulleringen av rasespesialen kombinert med at FBBSI krever at denne må arrangeres i Oslo-området
pga reiseavstand og tilgjengelighet for utenlandske deltakere. Når klubben i 2019 på nytt mottok en
forespørsel om vi kunne arrangere dette i 2020, bestemte vi oss for å forsøke å søke NKK om å få
tildelt ett ekstra Stor-Cert i 2020, da disse utstillingene er mer attraktive for spesielt utenlandske
deltakere mtp at stor-cert kan utløse championat.
NKK så de positive fordelene dette vil kunne gi raseklubben, medlemmer og oppdrettere, og de
valgte å innvilge vår søknad.
Vi gleder oss til å arrangere Skandinavias første FBBSI Winner Cup, og håper at vi får se mange HG’er
fra Norge, men også fra andre land.
Arrangører av FBBSI Winner Cup blir også vert for FBBSI’s Generalforsamling.
Det vil gi oss som klubb og medlemmer i FBBSI en gylden mulighet til å vise eierskap til rasens
internasjonale raseklubb, og gir oss muligheten til å styrke samarbeidet samtidig som vi får
påvirkningskraft.
Dette vil bli første året HGK arrangerer GF, og vi ser frem til å knytte nye bekjentskaper på tvers av
landegrensene.

Hjemmeside og sosiale medier:
Hjemmeside:
Hjemmesiden er arenaen hvor klubben kan nå ut til medlemmer og interessenter av rasen.
Vi er glade for å se at den blir flittig brukt, og at mange søker info via den.
Siden er under stadig utvikling, og det har blitt, og blir stadig jobbet med å forbedre utforming og å få
ut mer lettfattelig informasjon om rasen. Det jobbes også med å få en hannhundliste på plass.
Instagram:
Styret opprettet en egen Instagram-side for klubben i 2018, og har brukt denne for å reklamere
for rasespesialer. Siden er fremdeles i bruk, og vi satser på å reklamere mer for klubben og rasen der
i fremtiden. Følg den gjerne, og tag klubben i deres innlegg med Hvit Gjeterhund!
(hvit_gjeterhundklubb)

FB-side:
FB-siden har i all hovedsak vært den mest brukte kanalen, og vi ser at det er der vi treffer flest
medlemmer og interessenter i dag. Siden blir flittig brukt av våre medlemmer og øvrige HGinteresserte, både i form av spørsmål om råd og erfaring, men også for å dele bilder og for å gi andre
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 stadig i vekst, i jan-2019 var det 862 medlemmer, og i feb 2020 hadde det økt til hele
1065stk!

Medlemmer /antall/vekst/geografisk fordeling
Klubben har de siste årene hatt en stabil medlemsmasse, og vi er glade for å se at vi også har hatt en
jevn vekst.
De siste årene har klubbens medlemstall økt med mellom 8-10%, noe som er veldig bra!
I 2017 hadde klubben 141 medlemmer, i 2018 var det 153 medlemmer.
Men i 2019 hadde vi en stor økning, vi hadde hele 190 betalende medlemmer!
En veldig positiv utvikling, som vi håper fortsetter.
Vi ser samtidig 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 9 stk
Nordland 9 stk
Trøndelag 34 stk
Møre og Romsdal 6 stk
Sogn og Fjordane 0
Hordaland 9 stk
Rogaland 11 stk
Vest-Agder 23 stk
Aust-Agder 3 stk
Telemark 3 stk
Vestfold 9 stk
Buskerud 15 stk
Akershus 17 stk
Oslo 12 stk
Østfold 11 stk
Oppland 10 stk
Hedmark 7 stk

Fylkeskontakter:
I 2018 og 2019 har styret jobbet med å få fylt de vervene som i lang tid har vært ubesatte.
Vi har 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!
Ellers har vi hatt idemyldring og dialog for å få opp aktiviteten i fylkene, en jobb som det fremdeles
gjenstår en del på.
Trøndelag har i 2019 invitert til samlinger, og vil ila 2020 arrangere flere aktiviteter, deriblant MHtest. Savner du en aktivitet i ditt fylke, kontakt din fylkeskontakt!
Gjerne hjelp til å dra i gang treff og aktiviteter!
(Oversikt og kontaktinfo til fylkeskontaktene finnes på klubbens hjemmeside)

Avlsråd:
Klubben har stått uten avlsråd i en årrekke.
På slutten av 2018 gikk Nanna inn i avlsrådet, og det jobbes med å få 1-2 kandidater til.
Nanna deltok på avlsrådkurs i regi av NKK i januar’19, og har erfaring med avl fra eget oppdrett.
Hun har for øvrig en brennende interesse for rasen, og bruker mye tid på statistikker og å følge
utviklingen på rasen.
Se avlsrådets årsberetning for info om året som har gått.

Kalender
På slutten av 2018 arrangerte HGK fotokonkurranse, hvor det ble plukket ut noen vinner-bilder som
vi laget HGK-kalender for 2019 av. Kalenderen ble populære, og de fleste ble solgt ila 2019.
Vi ønsker å tilby medlemmene våre kalender i 2020 også, så det ble på nytt lagt ut foto-tråd på
klubbens FB-side, hvor styret plukket ut bilder til kalenderen for 2020.
Det ble bestilt opp 50 eksemplarer og lagt ut for salg i november’19. Vi har fått solgt en del, men har
fremdeles noen eksemplarer igjen for salg om noen er interessert!
Julelotteri
Klubben arrangerte ett julelotteri julen 2019.
Nesten alle premiene til loddsalget var sponset, og dette åpnet for en grei ekstrainntekt til klubben.
Det ble lagt ut og solgt 300 lodd, som ga inn 3.000kr til klubbkassa (-frakt).
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, ettersøksdekken og hund som trakk.
Vi hadde også med barn som gikk med hund. Det kombinert med teksten som ble lest opp under
paraden, fikk vi frem noe av rasens allsidighet og gode vesen.
Tusen takk til de som stilte opp og hjalp oss å vise frem den flotte rasen vår!
Det er flere år siden raseklubben har vært representert på rasestand, og det ble derfor bestemt at
klubben skulle melde på der. Vi hadde stand alle de 3 dagene D4A gikk, og hadde mange som viste
interesse for den flotte rasen vår!
Vi hadde flere hunder som var med på standen som besøkende kunne hilse på.
Alt fra valp til godt voksne, korthår og langhår, og de fikk alle mye kos og godbiter.
Vi hadde fakta-quiz om HG med gratis online-kurs som hovedpremie, (sponset av onlinehundetrening.no), fakta-ark om rasen, og en mengde med flotte bilder fra våre medlemmer!
Her fikk vi virkelig frem at rasen er allsidig og blir brukt til det aller meste!

Årsberetning avlsrådet

Avlsrådet var ikke operativt som et eget organ før siste del av 2018.
Det er kun 1 person som sitter i avlsrådet pr i dag, så for ordens skyld har godkjenninger av kenneler
og kull blitt behandlet i samarbeid med klubbens styre.
Øvrige henvendelser ang avl, avlskrav og råd om hannhunder har avlsrådet besvart.
Godkjente kenneler:
Klubben hadde ila 2019 på det meste 6 oppdrettere/kenneler som var godkjente i klubben.
Det er noen aktive oppdrettere utenom disse som står utenfor raseklubben.
Majoriteten av disse oppfyller så langt vi vet ikke klubbens krav for avl.
Vi ønsker og fremme raseklubbens retningslinjer for avl, og håper å få med flere oppdrettere som
følger de retningslinjene raseklubben anbefaler.
Godkjente kull:
Det ble ila 2019 godkjent 9 kull igjennom HGK, totalt 50 valper.
For 2018 var det godkjent 5 kull, totalt 38 valper.
Alle kull ble godkjent i samarbeid med styret, da rådet pr i dag består av 1 person.
Avl:
I løpet av 2019 ble det født totalt 21 kull/135 valper, mot 16 kull og 111 valper i 2018.
(For 2019 er 1 av kullene/10 valper, pr 21.02-20 ikke ferdig registrert)
Import:
Det ble importert 3 hunder i 2019, mot 3 hunder i 2018.
Helse:
Det ble i 2019 røntget hhv 88 hunder for HD, og 96 hunder for AD.
Resultatene på de røntgede var som følger:
HD A: 31 stk
HD B: 30 stk
HD C: 23 stk
HD D: 3 stk
HD E: 1 stk
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Dispensasjoner:
Det ble i 2019 gitt en rekke dispensasjoner fra klubbens avlskrav til flere oppdrettere.
De fleste dispensasjonene som ble gitt, var på kjent MDR-1 og/eller DM-status på hannhund.
Årsaken til dette, er at en god del i bl.a Sverige har sluttet å teste for MDR-1 og DM.
For å unngå å innsnevre bredden på genpoolen, ble dispens gitt mot at tispene var testet fri.
Hos den ene som fikk dispens på gentest, ble det også samtidig gitt dispens på kravet om alder på
hannhund. Oppdretter med aktuelle kull, informerte om at det var tjuvparring som var årsak til
drektigheten. Oppdretter fikk advarsel på grunn av brudd på avlskravene, og ble informert om at det
ikke vil bli gitt ny dispensasjon på for unge avlsdyr.
Det ble også gitt 2 dispensasjoner for krav om gjennomført MH hos hannhund, hvorpå det resulterte
i 1 kull.
Oppdrettere som har fått innvilget en slik dispens, vil få karantene og kan ikke søke om dispens på
MH før om tidligst 3 år.

HD-Index:
Avlsrådet la i 2019 frem forslag om å innføre HD-index på rasen.
Dette ble behandlet på årsmøtet 2019, og ble enstemmig vedtatt.
Det ble søkt NKK om å få innføre index, og etter at NKK hadde tatt en nøye vurdering av avlsbasen,
antall hunder og andel røntgede hunder mm, ble det vurdert til at rasen hadde ett godt nok grunnlag
til at index ville være ett forsvarlig og godt verktøy for vår rase.
Søknaden ble derfor innvilget, og første index-beregning på Hvit Gjeterhund ble kjørt september
2019, og deretter oppdatert november 2019.
Indexen vil bli oppdatert 5-6 ganger pr år, og vil kunne justere seg i hht nye røntgenresultater mm.
I Dogweb vil man kunne finne index-historikk på hver enkelt hund, slik at man kan se hvordan
hundenes index har justert seg fra lesning til lesning.
HD-index er ett meget godt verktøy når man ønsker å forbedre HD-kvaliteten i sitt oppdrett og på en
rase.
Pr i dag skal man bruke indexen med fornuft, og også ha i bakhodet at index er kun ment som ett
ekstra avlsverktøy, og ikke noe man nødvendigvis skal eller bør bygge sin avl ut fra.
En hund er så mye mer enn hofter, så man må vurdere i hvert enkelt tilfelle om HD-index er noe som
skal prioriteres høyt når man planlegger sin avl.
Når man skal vektlegge indexen under planleggingen av kombinasjoner, er det viktig og ta hensyn til
hundenes egensikkerhet og ikke bare se på selve tallet for HD-indexen.
For hver enkelt rase blir det regnet ut en minstesikkerhet (forkortet til MS i Dogweb) som oppgir hvor
stor egensikkerhet (forkortet til ES i Dogweb) en hund bør ha, for at man med sikkerhet skal kunne
anta at hundens oppgitte index er sikker.
For Hvit Gjeterhund er MS satt til 65, som betyr at hundenes ES burde være på rundt 65 eller mer, for
at man forholdsvis trygt skal kunne si at hundens oppgitte Index er sikker.
Det er fremdeles en del importerte hunder, eller utenlandske hunder som er brukt i avl, som har lite
beregningsgrunnlag (øvrig slekt som er røntget) når indexen settes.
Om de blir røntget fri vil de ofte kunne få en forholdsvis grei index, men man vil da se at
egensikkerheten er lav.

Medlemskontingent for 2021
Styret foreslår å øke klubbens medlemskontingent.
Klubbens medlemskontingent har så langt vi har klart og gjort rede for, stått urørt på 250kr siden den
ble stiftet i 2009.
I løpet av disse 10 årene har priser på det meste økt, og avgifter til NKK er blitt høyere.
Klubben vil også fom 2020 få en økt aktivitet med flere tilbud til våre medlemmer, både i form av
utstillinger, men også med mentaltester og RIK-prøver. Det jobbes med å arrangere kurs og
tilstelninger, og det er jobbet frem avtaler med medlemsfordeler hos hunderelaterte bedrifter. Så man
vil fremover få mer igjen av ett medlemsskap i HGK enn man har hatt tidligere. Vi ser også at de fleste
hundeklubber har de siste årene økt sine kontingenter, og majoriteten ligger på 300-400kr pr år.
Styret mener derfor det er tid for å øke medlemsavgiften også for HGK.
Styrets forslag:
HGK’s medlemskontingent økes fra 250kr til 290kr fom 2021.

Innkomne saker
Sak 1:
Innsendt av styret:
Innføring av hederspris, med endring i lovmal:
Styret foreslår å innføre hederspris som kan tildeles medlemmer som har bidratt utover hva man kan
forvente på enkeltsaker eller enkeltfelt. Dette kan være for eksempel for klubben, avlen, eller for å
fremme rasen og miljøet rundt. Styret utarbeider retningslinjer for tildelese av hederspris
Styret forslår å innfelle i klubbens lovmal:
Kap 6 Diverse bestemmelser
«§6-5Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller
på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.
Hvit Gjeterhundklubb har 3 ordener; Gjeterhunden i bronsje, sølv og gull.»

Sak 2:
Innsendt av Nanna Halland v/HGK’s avlsråd:
Avlsrådet fremmer forslag om å gjennomføre en helse og adferdsundersøkelse av rasen, i samarbeid
med Frode Lingaas ved NMBU, innen utgangen av 2023.
HGK gjennomførte en slik undersøkelse i 2013.
Ved å følge opp denne med en ny undersøkelse, vil vi kunne få verdifull informasjon om rasens
utvikling. Rasen er fremdeles forholdsvis ny og er ikke så tallrik, men den har de seneste år vært i stor
vekst. Så å følge rasens utvikling i ett tidlig stadium, vil være svært verdifullt for å kunne evaluere om
rasen har en positiv utvikling hva gjelder helse og mentalitet, og vil gjøre at man vil kunne kartlegge
om rasen skulle være arvelig disponert for sykdommer og svakheter.
Ved å oppdage dette på ett tidlig stadium, vil oppdrettere og raseklubb kunne ta grep og jobbe med de
utfordringer som måtte avdekkes. Frode Lingaas/NMBU tilbyr oppfølging og vil kunne bistå med sin
ekspertise for å hjelpe raseklubb og oppdrettere på å håndtere de utfordringene som måtte komme
frem.

Sak 3: Avkomstbegrensning
Styret foreslår at forslag/Sak 3.1 A og B, Sak 3.2, Sak 3.3 og Sak 3.4 A og B blir
behandlet sammen, da de alle omhandler samme tema.
Sak 3.1, Innsendt av Tone Lise Djupesland
Jeg mener at tiden er inne for å heve max antall avkom etter hvert individ. I dag har vi en grense på 35
avkom. Dette tallet ble satt da det fremdeles ikke var mange individer av rasen i Norge. Rasen er
stadig i vekst og antall hunder har vokst.
Det er lite utvalg av gode avlshunder i Norge. Det koster en del penger å kjøpe inn gode hanner fra
utlandet, men de blir som regel kun brukt av oppdrettere på egne tisper pga avkomgrensen.
Det er også for mange kostbart og tidskrevende å reise til utlandet for å pare tispen sin. Vi ser
dessverre at noen ganger blir "naboens hannhund" brukt pga dette. Det er ønskelig at det kommer
flere gode, rasetypiske hanner for avl i Norge.
Vi oppdrettere har et viktig ansvar for å hindre matadoravl, men grensen som er i dag er veldig lav.

Forslag A: Oppheve max antall avkom pr individ, da med sunn fornuft, et ansvar vi oppdrettere må ta
meget alvorlig.
Forslag B: Øke max antall avkom pr individ til evt 55 stk.

SAK 3.2, Innsendt av Steinar Østensen og Jean Christopher Andersen
VI foreslår at regelen om antall avkom oppheves.
Vi har mange gode hannhunder og tisper fra forskjellige linjer.
Dette åpner opp for et større samarbeids-grunnlag for oppdrettere.
Forslag: Regelen om begrensning på antall avkom pr avlshund oppheves.

Sak 3.3, Innsendt av Lilli Bergsjøbrenden
Vi har ikke for lite hannhunder i Norge men de gode hannhundene får begrensning som ikke er til
rasens beste.
Forslag: Regelen om begrensning på antall avkom pr avlshund oppheves.

Sak 3.4 Forslag fra styret
Styret foreslår at taket på 35 avkom pr avlshund videreføres slik det står i dag, alternativ økes til 40
avkom pr avlshund.
Begrunnelse:
Rasen generelt har pr i dag en begrenset genpool, og vi ser at den norske basen har til en viss grad
mye slektskap.
Dette er en utfordring som også rasens hjemland Sveits og FBBSI deler bekymring rundt.
For å kunne bevare en sunn og bærekraftig base, er vi avhengige av at oppdrettere bruker forskjellige
hannhunder fra forskjellige linjer, og at man ser ut av landet for å få inn nytt blod.
Man burde også jobbe for å få flere forskjellige norske hannhunder ut i avl.
Om vi får tilfeller hvor enkelt-hunder (Norske som utenlandske) blir mye brukt hos oppdretterne, vil vi
risikere å møte en enda større utfordring enn den vi allerede har i dag.
Det vil kunne føre til at oppdretterne får enda færre hannhunder/linjer å velge i, og det vil ta
generasjoner og få vannet ut.
De fleste oppdrettere her til lands har allerede problemer med å finne hannhunder som kan brukes i
sin avl. En av årsakene som bidrar til det, er at det er mye av de samme linjene som går igjen
Denne problemstillingen har fulgt rasen siden den kom til landet.
Ett avkomtak på 35 avkom tilsvarer i snitt ca 5 kull pr hund.
De fleste oppdrettere bruker så langt vi kan se, allikevel ikke samme hund så mange ganger på egne
kull, og det vil da være mulig for andre oppdrettere å kunne benytte seg av hannhundene om eier
tillater dette.
For øvrig kan man, Utover de 35 avkommene, søke NKK om å få ytterligere kull etter sin hund.
Pr i dag er det ingen som har søkt om en slik dispensasjon, og det er så vidt styret kan se kun 1 norsk
hannhund som pr i dag har over 30 avkom (31 stk. Denne hannhunden har for øvrig mange hunder av
nær slekt som aktivt blir brukt i den norske avlen.)
De norske hannhundene som har flest registrerte avkom bortsett denne, har hhv 28,18 og 17
registrerte avkom. Med dette som utgangspunkt, så kan man ikke se at avkombegrensningen er eller
har vært til hinder for den norske avlen.
Utfra argumenter på øvrige innkomne forslag, fremkommer det at rasen har vokst mye i antall, at det
er mange gode hunder og linjer å velge i, og da burde behovet for å få særlig mer enn 35 avkom pr
avlshund ikke være stort.
Ett annet poeng er at om en hannhund er av god kvalitet, burde det etter 35 avkom kunne la seg gjøre
å finne gode avkom av den som igjen kan brukes i videre avl.
Om en hannhund selv ikke gir avkom som er gode nok for å kunne bruke i avl, må man vurdere om
dette er en hund man bør la påvirke avlen i stor grad.
Ett mål med avlen burde være at hundene skal avle avkom som er like gode eller bedre enn seg selv.
Forslag A: Avkombegrensningen beholdes slik den står i dag, med begrensning på 35 avkom pr
avlshund.
Forslag B: Avkombegrensningen økes fra 35 valper, opptil 40 valper.

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:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål
For å sikre at brevet kommer frem, burde konvolutten være poststemplet senest:

28.februar 2020
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:
Valgkommiteen har hatt utfordringer med å finne kandidater til alle verv.
Man har derfor jobbet med å finne kandidater etter at fristen gikk ut, og har funnet en
kandidat.
Anne Skei er foreslått tatt opp som styremedlem.
Det er opp til årsmøtet å godkjenne kandidater som foreslås etter fristen.
Det er ikke kommet inn noen øvrige 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.

⚪️

Nanna Halland

Supplering 1 år

Nestleder

⚪️

____________

Ny 2 år

Sekretær

⚪️ _____________

Supplering 1 år

Kasserer

⚪️

Ingvild Sivertsen

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

⚪️

Anne Skei

Ny/Supplering 1 år

Vara

⚪️ Arna Baugerød

Gjenvalg 1 år

Vara

⚪️ Ann Christin S Nygård

Gjenvalg 1 år

Leder valgkomite

⚪️

Ny 2 år

Medlem Valgkomite

⚪️ _______________

Ny 2 år

Medlem valgkomitè. ⚪️ ________________
Vara valgkomitè.

⚪️ _________________

Supplering 1 år
Ny 1år

Revisor

-- Ann Kristin Stormo

Ikke på valg

Vara Revisor

⚪️ _________________

Ny 1 år

