Innkalling til årsmøtet i Hvit Gjeterhundklubb

Dato: 27.03-21, Kl 12:00

Pga situasjonen rundt covid-19, vil årsmøtet bli avholdt elektronisk!
Nærmere info kommer innen kort tid.
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 2020
6. Revisors beretning
7. Budsjett 2021-2022
8. Medlemskontingent for 2022
9. Innkomne saker
10. Årets hunder
11. Valg

Årsberetning for Hvit Gjeterhundklubb 2020

Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Nanna M Halland
Nestleder: Vervet har stått tomt
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Arna Baugerød
Styremedlem: Anne Skei
Varamedlem: Ann Christin Storteig Nygård
Varamedlem: Vervet har stått tomt

Øvrige verv og ansvarsområder:
Valgkomite:
Valgkomite leder: Lilli Bergsjøbrenden
Valgkomite medlem: Vervet har stått tomt
Revisor: Ann Kristin Stormo

Avlsråd: Nanna Halland
Web-ansvarlig: Nanna Halland
Utstyrsansvarlig: Nanna Halland
Fylkeskontakter: Oversikt finnes klubbens hjemmeside, www.hvitgjeterhund.com

Styrets aktivitet:
Det har igjennom 2020 blitt avholdt 13 styremøter, hvor styret har vært beslutningsdyktig på alle.
Referater er tilgjengelige på klubbens hjemmeside.
Styremøtene har blitt gjennomført via Skype, og det har mellom møtene vært hyppig dialog via
styrets facebook-side.
Styret har lagt bak seg ett år med mye jobb på noen få enkeltpersoner. Men på tross av lite
arbeidskraft, ble 2020 det året med desidert flest aktiviteter og arrangementer siden klubben ble

etablert i 2009!
Hele 4 utstillinger har vi arrangert, 2 i Tromsø (Inkl rasespesial), og 2 i Drammen.
I tillegg arrangerte vi blodsporkurs i Trondheim, sporkurs i Tromsø, 2-dagers mentalbeskrivelse i
Trondheim og utstillingskurs i Agder.
I tillegg var det planlagt kurs i smeller/banesøk i Agder og 3-dagers RIK-prøver i Tromsø.
Dessverre måtte vi avlyse smeller-kurset pga lav interesse, og RIK-prøvene måtte avlyses da dommer
meldte avbud helt på tampen før prøvene skulle avholdes og vi lyktes ikke å ordne med erstatter.
Spesielt RIK-prøvene var vi veldig leie oss for å måtte avlyse, da det skulle være klubbens første
offisielle bruksprøver. Men, vi skal ikke være kjente for å gi opp, så vi jobber videre for å kunne
arrangere prøver ved en senere anledning!

Rasespesial 2020
Årets spesial gikk av stabelen i Tromsø, 18.07-20.
Vi hadde norsk dommer, Antonio Di Lorenzo, som gjorde en flott jobb!
Han ga både valper og de voksne en fin opplevelse i ringen.
Det var totalt 20 påmeldte hunder, hvor av 3 valper og 17 voksne.
Det deltok hunder fra hele landet, og vi hadde også deltaker som kom helt fra Finland.
Vi hadde en kjempeflott dag med en god stemning både i og rundt ringen!
Det var dessverre ikke tillatt å arrangere avl og oppdretterklasser pga restriksjoner rundt covid-19, så
disse utgikk.
For å få delt ut vandrepokal til beste oppdretter ble det derfor gjort en endring i reglementet, hvor
oppdrettere fikk poeng utfra plasseringene oppdrettets avkom fikk.
Det var 3 oppdrettere med nok hunder til å delta, og vinneren ble Kennel White Rewyr fra
Trondheim.
Styret hadde, om vi får si det selv, også i år gjort en god jobb med å sanke premier til spesialen!
Alle BIR/BIM-vinnere fikk BIR/BIM-rosetter, pokaler, sekker med for, gavekort og
mange fine 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.
Valpeklassene fikk tilsvarende, og det ble gitt ut valpepakker, for-sekker, seler, halsbånd og leiebånd
mm til alle deltakere.
Hunden som til slutt gikk helt til topps og ble kåret til utstillingens vakreste hund, var Orlanda av
White Rewyr, eier: Nanna Halland/Anne Skei
BIM ble den finske hannhunden Veshukan Yori, eier Tino Jalonen
Vi gratulerer BIR/BISS, BIM og de øvrige premierte!
Dagen ble avsluttet i hyggelig lag med felles grilling for alle deltakere og de som ønsket å dele
kvelden med oss

Søndag 19.07-20 hadde vi også utstilling med stor-cert, og dommer for dagen var Michael Laub
fra Danmark.
Det var 19 påmeldte hunder, hvorav 17 voksne og 2 valper.
Vi fikk atter en fin dag i og rundt ringen, det var sportslige deltakere, trivelig ringpersonell og mange
blide fjes å se blant både deltakere og publikum.
Hunden som gikk helt til topps søndag, og som ble kåret til utstillingens vakreste hund var Zalto av
White Rewyr, eier Kine Guttormsen.
BIM ble Haylay of Trebons Berger Blanc, som også ble beste veteran. Eier: Nanna Halland/Anne Skei.
Vi gratulerer så mye til BIR, BIM og de øvrige premierte!
Vi høstet mye skryt fra dommere begge dager for ett flott arrangement, for fine premier og ikke
minst for en hyggelig atmosfære rundt ringen!
Vi sender skrytet videre til alle de oppmøtte, og takker så mye for ei flott helg i Tromsø!
Vi gleder oss til neste gang!

FBBSI WINNER CUP 2020 & FBBSI Generalforsamling
FBBSI har i en årrekke ønsket at HGK skal arrangere deres generalforsamling samt Winner Cup.
Men det har vært litt utfordrende å få til mht rulleringen av rasespesialen kombinert med at FBBSI
ønsker at den skal arrangeres i Oslo-området pga reiseavstand og tilgjengelighet for utenlandske
deltakere.
Men vi klarte løse dette med å søke NKK om ekstra dobbelt-utstilling m/storcert, og vi gledet oss
stort til å arrangere Skandinavias første FBBSI Winner Cup og så frem til å ønske FBBSI med
medlemmer velkommen til utstilling hos oss!
Dessverre klarte Covid-19 og stikke kjepper i hjulene, og FBBSI måtte avlyse cupen og GA.
Vi valgte allikevel å holde utstillingen som planlagt, så helgen 8-9.08-20 gikk dobbelutstillingen av
stabelen i Drammen, i strålende vær og med topp stemning!
Lørdag leide vi både hall og uteområde, og hadde det åpent for at de som ønsket å trene hund i
stedet for å delta på utstillingen kunne få gjøre det.
Dommer lørdag var den anerkjente Leif-Herman Wilberg.
Det var 21 påmeldte hunder, hvorav 14 voksne og 7 valper.
Den som gikk helt til topps og ble BIR/BISS, var Yava av White Rewyr, eier Nanna Halland/Anne Skei.
BIM ble Zalto av White Rewyr, eier Kine Guttormsen.
En vellykket dag ble avsluttet med felles grilling og sosialt samvær.
Dommer søndag var Anders Tunold-Hanssen, en dyktig dommer som fikk sin autorisasjon på rasen i
2020.
Det var 26 påmeldte hunder, hvorav 15 voksne og hele 11 valper!
Også søndag var det Yava av White Rewyr som gikk til topps og ble BIR.
BIM søndag ble House of Fun’s DJ Don.
Også på disse utstillingene fikk klubben mye skryt for arrangementene, og for den gode stemningen.
Det er hyggelig å høre at miljøet både er og blir oppfattet så positivt utad

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.

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 feb-2020 var det 1.065 medlemmer, og i jan 2021 hadde det økt til over
1.300 stk!

Medlemmer /antall/vekst
Klubben har de senere år hatt en stabil medlemsmasse, og vi er glade for å se at vi også har hatt en
jevn og god vekst.
I 2019 hadde vi 190 medlemmer, og i 2020 hadde vi en stor økning hvor vi nådde hele 235 betalende
medlemmer! En veldig positiv utvikling som vi håper fortsetter da dette vil åpne mange fine
muligheter for bl.a kurs og aktiviteter for våre medlemmer, men også for å kunne jobbe videre med
rasen.
Selv om vi ser god vekst i medlemsmassen, ser vi samtidig at det er potensiale for å få flere med inn i
raseklubben. Vi vil spesielt oppfordre oppdrettere til og reklamere for raseklubben og få flere av sine
valpekjøpere med i klubben.

Fylkeskontakter:
I 2018 og 2019 jobbet styret med å få fylt de vervene som i lang tid har vært ubesatte.
Vi 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!)
Dessverre har det ikke vært særlig aktivitet i de forskjellige gruppene, med unntak av i Trøndelag
hvor det ble arrangert sporkurs og MH-beskrivelse, og i Agder hvor det er arrangert dagskurs om
utstilling.
Vi vil forsøke å få opp aktiviteten i fylkene, og både styret og fylkeskontaktene er takknemlige om
noen vil bidra, både med forslag eller kurs, treff og annet.
Så savner du en aktivitet i ditt fylke, kontakt din fylkeskontakt.
For å få ett aktivt miljø med tilbud som treffer, er vi avhengige av at vi får litt drahjelp
(Oversikt og kontaktinfo til fylkeskontaktene finnes på klubbens hjemmeside)

Medlemsfordeler:
Styret jobber stadig med å forhandle frem avtaler for at våre medlemmer skal få så mye som mulig
ut av sitt medlemsskap hos oss.
-I 2019 forhandlet vi frem avtale hos Borgos Design som lager personlig utstyr til hund etter mål.
-I 2020 forhandlet vi frem en rabattavtale hos Godbit1.no, hvor våre medlemmer får 20% rabatt på
hele deres sortiment, med unntak av Dogcoach og overraskelsespakkene.
-Vi forhandlet også frem medlemstilbud hos Norges største hundemagasin, «Hund & Fritid», hvor
medlemmene fikk abonnement i 2021 for under halv pris!
-Styret ønsker også å hedre våre medlemmer som er ute og konkurrerer med hundene sine, og
valgte å innføre premiering til de som oppnår titler/deltitler i hundesporter slik som AG, LP, Rally
osv.
Klubben skjenker disse medlemmene ett premieskjold pr tittel, selvfølgelig kostet av klubben.
-Medlemmer for også støtte til deltakelse i mesterskap, en fastsatt sum pr mesterskap.
Gjedende mesterskap er NM, Nordisk mesterskap, VM, Midt-Norsk, Nord-Norsk mesterskap ol.

I tillegg får man selvfølgelig benytte seg av medlemstilbudene som NKK forhandler frem på vegne av
klubbene/medlemmene sine. Se klubbens hjemmeside for oversikt over alle medlemsfordeler.
Her tjener man fort inn medlemsavgiften om man benytter seg av tilbudene!

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
avlsdispensasjoner blitt behandlet i samarbeid med klubbens styre.
Øvrige henvendelser ang kullgodkjenninger, avl, avlskrav og råd om hannhunder mm har avlsrådet
besvart.
Godkjente kenneler:
Klubben hadde ila 2020 5 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, og det er manglende
mentalbeskrivelse eller anmerkning på røntgen (HD/AD) som de fleste faller igjennom på.
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 2020 godkjent 4 kull igjennom HGK, totalt 29 valper.
For 2019 var det godkjent 9 kull, totalt 50 valper.
Alle kull ble godkjent i samarbeid med styret, da rådet pr i dag består av 1 person.
Avl:
I løpet av 2020 ble det født totalt 14 kull/88 valper, mot 21 kull og 135 valper i 2019.
Import:
Det ble importert 3 hunder i 2020, mot 3 hunder i 2019.
Helse:
Det ble i 2019 røntget hhv 88 hunder for HD, og 96 hunder for AD.
I 2020 ble det røntget hhv 80 hunder for HD, og 78 stk for AD
Resultatene på de røntgede var som følger:
HD 2019 (88 stk)
HD A: 31 stk / 35,22%
HD B: 30 stk / 34,09%
HD C: 23 stk
HD D: 3 stk
HD E: 1 stk

HD 2020 (80 stk)
HD A: 24
HD B: 41
HD C: 14
HD D: 1
HD E:

AD 2019 (96 stk)
AD 0: 76 / 79,16%
AD 1: 11 / 11,45%
AD 2: 6 / 6,25%
AD 3: 3 / 3,12%

AD 2020 (78 stk)
AD 0: 64 = 82,05%
AD 1: 12 = 15,38%
AD 2: 2 = 2,56%
AD 3: 0 = 0 %

HVIT GJETERHUND
BALANSE PR. 31.12.20
EIENDELER
Kontanter
Note 3
Bank
Rosetter/sløyfer/premier
Note 2 Fordring Nanna
1 816
SUM OMLØPSMIDLER 106
315

2020

2019

2018

102 510
1 988

0
130 252
4 898

0
111 866
3 081

GJELD OG EGENKAPITAL
Note 5
Leverandørgjeld/andre
SUM KORTSIKTIG GJELD

0

2 909
2 909

300
300

Pantelån
SUM LANGSIKTIG GJELD

0
0

0
0

0
0

132 242
-25 927
106 315

114 647
17 595
132 242

118 965
-4 318
114 647

106 315

135 151

114 947

SUM EIENDELER

Egenkapital
Note 5
Årets resultat pr. 31.12
SUM EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

NOTER TIL REGNSKAPET
Note 1

Utstilling
Inntekter utstilling (påmelding, kiosk, loddsalg, camping)

45 411

Utgifter utstilling (leie av plass, rosetter, dommerhonorar, mat )

93 623

Over/under skudd rasespesial
Note 2

Andre inntekter
Studieforbundet natur og miljø

1 500

Studieforbundet natur og miljø

1 400

Momskompensasjon

3 815

Renteinntekt

Note 3

Note 4

37

Fordring Nanna

1 816

Sum andre inntekter

8 568

Bank
Bank pr. 31.12,20

102 510

Diverse utgifter
Utlegg Nanna Kaleder + julelotteri (se gjeld 2019)

1 409

Arna Baugerød (Utlegg Sakkosekker, vippset feil)

1 200

Nanna (Nettbrett mm.)

5 000

NKK
Foldal stempel
NKK støtte pandemi
Støtte mesterskap

Sum diverse utgifter

Note 5

-48 212

Sum egenkapital
Egenkapital 2019
Resultat 2020
Egenkapital pr 31.12.20

203
1 131
20 000
1 500

30 443

132 242
-25 927
106 315

Medlemskontingent for 2022
Styret foreslår å beholde dagens kontingent lik også i 2022

Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til årsmøtet

Årets hunder
Vinnerne av de forskjellige grenene blir presentert/premiert på årsmøtet

Valg:
Forhåndsstemming ved valget 2020 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:
20.mars 2021
Husk å skrive avsender, slik at man under opptelling ved årsmøtet ser at avsender er
medlem i klubben.
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 øvrige forslag utenom valgkomiteens henstilling.

Stemme seddel:

Sett kryss på den personen du ønsker å stemme på
Leder

Nanna Halland, Gjenvalg 2 år

Nestleder

Silje B Tangen, Ny/Supplering 1 år

Sekretær

Arna Baugerød, Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Anne Skei, Gjenvalg 2 år

Vara

Kine Guttormsen, Ny 1 år

Vara

__________________ Ny 1 år

Medlem Valgkomite

_______________ Ny 2 år

Medlem valgkomitè.

________________ Supplering 1 år

Vara valgkomitè.

_________________ Ny 1år

Revisor -- Ann Kristin Stormo, Gjenvalg 2 år
Vara Revisor

_________________ Ny 1 år

