
 

Innkalling til årsmøtet i Hvit Gjeterhundklubb 

 

 

 

 

 

Dato: 26.03-22, Kl 12:00 

 
 

 

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 til stede 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 2021 

6. Revisors beretning 

7. Budsjett 2022-2023 

8. Medlemskontingent for 2023 

9. Innkomne saker 

10. Årets hunder 

11. Valg  

 

 

 

 



Årsberetning for Hvit Gjeterhundklubb 2021 

 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Nanna M Halland 

Nestleder: Silje B Tangen 

Kasserer: Ingvild Sivertsen 

Sekretær: Arna Baugerød 

Styremedlem: Anne Skei 

Varamedlem: Kine Guttormsen 

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 på klubbens hjemmeside, www.hvitgjeterhund.com 

 

 

Styrets aktivitet: 

 

Det har igjennom 2021 blitt avholdt 8 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 samarbeider godt, og har ett felles ønske om å utvikle både rase og klubb, og å jobbe for å få 

flere tilbud ut til medlemmene, der de er.  

http://www.hvitgjeterhund.com/


 

Styret har også i år lagt bak seg ett år med mye jobb, selv om vi dessverre ikke har fått gjennomført 

alt vi hadde håpet på pga situasjonen rundt korona. 

Vi hadde planlagt 2 mentalbeskrivelser, blodsporkurs og rasespesial, men pga koronaen ble vi 

tvunget til å avlyse 1 MH og blodsporkurset. 

Nå håper vi at koronaen tar seg en solid pause, og at vi i 2022 kan få gjennomføre de aktivitetene vi 

planlegger! 

 

 

 

 

Rasespesial 2021 

Årets spesial gikk av stabelen i Stavanger, nærmere bestemt på Sola Hundesenter, 04.09-21. 

Vi hadde svensk dommer, Hans Almgren, som gjorde en flott jobb! 

Han ga både valper og de voksne en fin opplevelse i ringen. 

Vi hadde en kjempeflott dag med en god stemning både i og rundt ringen! 

Også i år fikk vi enormt mye skryt fra både deltakere og innleid personell for en flott utstilling og 

flotte premier, og den gode stemningen som rår mellom publikum og alle deltakere! 

Vi sender skryten direkte videre til alle som møtte opp, det er sammen vi skaper ett godt miljø! 

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. 

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 Albus Lupus Ri-

na Gaston, eier: Linda Supersaxo 

BIM ble Jeppetollerns Jubilee Snow White, eier Camilla Bergsjøbrenden. 

Vi gratulerer BIR/BISS, BIM og de øvrige premierte! 

 

 

 

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.  Dessverre har det vært liten aktivitet 

der, men vi håper å kan bøte på det fremover. 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 HG-

interesserte, 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-2021 var det 1.300 medlemmer, og i feb 2022 hadde det økt til over 

1.700 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 2020 hadde vi 235 medlemmer, og i 2021 nådde vi hele 268 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: 

Styret har de siste årene 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!) 

Dessverre har det ikke vært særlig aktivitet i de forskjellige gruppene. 

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. 

-I 2021 inngikk vi en landsdekkende avtale med Flügger, alle våre medlemmer og deres familie og 

venner får nå hele 20 % rabatt på alle Flügger-varer, både i butikk og på nett! I tillegg til at 

medlemmene får rabatt, vil klubben få 5% av det totale beløpet dere har handlet for, så det er en 

avtale som gagner både klubb og medlemmer. Ved kjøp over disk, sier man bare at det skal settes på 

Hvit Gjeterhundklubb, og ved netthandel oppgir du kode: FA897108 

-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 får også støtte til deltakelse i mesterskap, en fastsatt sum pr mesterskap. 

Gjeldende 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 2021 6 oppdrettere/kenneler som var godkjente i klubben. 

Det er en økning fra året før, og vi ser at stadig flere ønsker å støtte seg til klubbens regler og har 

søkt om å bli godkjent nå på starten av 2022. 

Det er gledelig å se at stadig flere ønsker å følge de retningslinjene HGK har, det er vi helt sikre på vil 

være positivt for rasen på sikt! 

Det er noen aktive oppdrettere utenom de godkjente som står utenfor raseklubben, det er så vidt vi 

vet bare ett par av disse som oppfyller klubbens krav. 

For majoriteten som ikke oppfyller klubbens krav for avl, er det stort sett manglende 

mentalbeskrivelse eller anmerkning på røntgen (HD/AD) som de fleste faller igjennom på, samt noen 

tilfeller av for unge hannhunder i avl i hht klubbens regler. 

 

 

Godkjente kull: 

Det ble ila 2021 godkjent 6 kull igjennom HGK, totalt 48 valper. 

For 2020 var det godkjent 4 kull, totalt 29 valper. 

 

Avl: 

I løpet av 2021 ble det født totalt 20 kull/144 valper, mot 14 kull/88 valper i 2020. 

144 er det høyeste antall fødte valper vi har hatt ila 1 år, så vi kan trygt si at rasen fremdeles er i god 

vekst. 

 

 

Import: 

Det ble importert 6 hunder i 2021, mot 3 hunder i 2020. 

Det er positivt å se at vi får en økning på importer, og at disse også kommer fra linjer som ikke er så 

mye representert i den norske avlen. 

Vi håper å få se flere av de i avl i fremtiden, om de skulle egne seg for det! 

 

 

 

 



Avlsrestriksjoner: 

Det ble ved årsmøtet 2020 vedtatt å øke antall valper hver avlshund kan ha, fra 35 stk til 40 stk pr 

avlshund.  

Klubben har måtte søke sunnhetsutvalget (SU) om å få øke denne grensen, og på slutten av året 

mottok vi en henvendelse fra SU hvor de ønsket at klubben skulle sende inn en detaljert søknad med 

begrunnelser for søknaden og vedlegge statistikker og data på populasjonsstørrelse. 

 

I NKK’s retningslinjer for avl er det anbefalt at hver avlshund ikke skal ha mer enn 5% av det totale 

antallet fødte valper ila de siste 5 år. Dette for å sikre en sunn og bærekraftig avl hvor man unngår at 

enkelte hunder blir for dominerende i avlen, og unngå at innavlsgraden øker mer enn godt er. 

For den norske avlen vil det si at hver enkelt avlshund ikke bør ha mer enn ca 31 valper ila en 

femårsperiode, og at nåværende restriksjon på 35 avkom allerede er over det som er anbefalt. 

Dog er Hvit Gjeterhund en forholdsvis ny og liten rase, og da er det naturlig at man vil få se at 

avlshundene kan ha en høyere prosentandel på fødte valper. 

Avlsrådet utarbeider ett tillegg til søknaden med etterspurt informasjon, og vi forventer at søknaden 

vil bli behandlet nå ila vårparten 2022. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når søknaden 

er behandlet. 

VÆR DERFOR OPPMERKSOM PÅ AT MAKS ANTALL VALPER FOR HG PR I DAG ER 35 VALPER PR 

AVLSHUND!  

 

 

Helse: 

Det ble i 2020 røntget hhv 80 hunder for HD, og 78 hunder for AD. 

I 2021 ble det røntget hhv 72 hunder for HD, og 67 stk for AD 

Resultatene på de røntgede var som følger:              

                                                                   

 

HD 2020 (80 stk)                                                           HD 2021 (72 stk) 

HD A: 24 stk  / 30 %                                                     HD A: 27 stk / 37,5 % 

HD B: 41 stk / 51,25 %                                                 HD B: 28 stk / 38,88 % 

HD C: 14 stk / 17,5 %                                                   HD C: 12 stk / 16,66 % 

HD D: 1 stk / 1,25 %                                                     HD D: 4 stk / 5,55 % 

HD E: 0 stk                                                                      HD E: 1 stk / 1, 38 % 

 

Totalt 81,25 % fri                                                         Totalt 76,38 % fri, en nedgang på 4,87 % i hht 2020 

 

AD 2020  (78 stk)                                                         AD 2021 ( 67 stk) 

AD 0:  64 /  82,05%                                                      AD 0:   = 57 stk / 85,07 % 

AD 1:  12 /  15,38%                                                      AD 1:   =   5 stk/ 7,46 % 

AD 2:    2 /    2,56%                                                       AD 2:    =   3 stk/ 4,47 % 

AD 3:    0 /    0 %                                                            AD 3:    =  2 stk/ 2,98 % 

 

 



 

 

 

 

 

   HVIT GJETE RHUND 

 

  REGNSKAP  OG BUDSJETT  

 .- 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2023 
Budsjett 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020 Regnskap 

2019 
Medlemskontigent  65 000,00 65 000,00 76 349,00 50 000,00 55 900,00 45 300,00 

 Note 1 Inntekter utstilling  20 000,00 20 000,00 9 503,37 20 000,00 45 410,92 19 233,10 

 Note 2 Andre inntekter  10 000,00 10 000,00 23 597,40 3 000,00 6 715,00 13 822,50 
Inntekt prøver  25 000,00 25 000,00 16 900,00 30 000,00 39 133,75  
Inntekt kurs  20 000,00 20 000,00     
Salg effekter 

SUM DRIFTSINNTEKTER 

DRIFTSKOSTNADER 
 Note 1 Utgifter utstilling 

 3 000,00 3 000,00     

 143 000,00 143 000,00 126 349,77 103 000,00 147 159,67 78 355,60 

 

30 000,00 30 000,00 43 665,38 25 000,00 93 623,30 32 090,14 
Utgifter prøve  10 000,00 10 000,00  30 000,00 43 279,10  
 -MH  15 000,00 15 000,00 17 383,19    
kurs  10 000,00 10 000,00 1 600,00    
Utgift satsningsgruppe  10 000,00 10 000,00     
utdanning / kurs  10 000,00 10 000,00     
Årsmøteutgifter  7 500,00 7 500,00 0,00 10 000,00 4 696,00 8 034,00 
representasjon møter  5 000,00 5 000,00 7 212,00 1 500,00 0,00 0,00 

Logo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hjemmeside+mail  1 413,00 1 413,00 840,00 1 413,00 1 505,00 993,00 

Utgifter Avlsrådet  5 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
Premier / skjold osv  2 000,00 2 000,00     
Støtte mesterskap  2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 1 500,00 0,00 
Støtte NKK pandemi ,   0,00  20 000,00  

 Note 4 Diverse  5 000,00 5 000,00 21 837,89 5 000,00 8 943,25 9 871,46 

Meldlemsavgift FBBSI  450,00 450,00 0,00 450,00 0,00  
Stand D4A  0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 8 430,00 

Innkjøp effekter  8 000,00 8 000,00     
Porto 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

DRIFTSRESULTAT 

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER 
Renteinntekter 

 500,00 500,00 0,00 72,00 0,00 72,00 

 122 363,00 137 363,00 92 538,46 85 935,00 173 546,65 59 490,60 

       

 20 637,00 5 637,00 33 811,31 17 065,00 -26 386,98 18 865,00 

  

50,00 0,00 50,00 37,05 65,57 
Renter/gebyrer 

SUM FINANSPOSTER 

RESULTAT 

  1 200,00 1 454,50 1 200,00 -1 393,00 -1 336,00 

  -1 150,00 -1 454,50 -1 150,00 -1 355,95 -1 270,43 

       

  4 487,00 32 356,81 15 915,00 27 742,93 17 594,57 



NOTER TIL REGNSKAPET 

Note 1 Rasespesial 
 Inntekter utstilling (påmelding, kiosk, loddsalg, camping) 9 877 

 Utgifter utstilling (leie av plass, rosetter, dommerhonorar, mat ) 43 665 

 
Underskudd rasespesial 33 788 

Note 2 
Andre inntekter 
Bilagsnr 

 

 Nanna Margrethe Halland  - (Fordring nanna 2020) 1 816 

 Vipps 10 

 Vipps 1 

 Momskomp desember 13 745 

 Hund og fridtid 7 398 

 Vipps - Januar 23 

 
Sum 22 992 

Note 3 Bank  

 Bank 134 
867 

Note 4 Diverse utgifter  

 Nordisk kjæredyrforlag AS 7 698 

 FBBSI 2021 468 

 Nanna utlegg premier arrangementer 4 395 

 Nanna utlegg oppbevaring til utstyr, premier etc 657 

 Trofe AS 1 110 

 NKK 720 

 UPS of norway 2 212 

 Arna tilbakebetal utlegg rasespesial 2020 351 

 Arna tilbakebetal utlegg rasespesial 2020 996 

 Arna utlegg dommergave mm 120 

 Arna Kjøregodgjørelse kr.sand - Drammen 2 506 

 
Sum diverse utgifter 21 233 

Note 5 Rosetter Premier 3 804 

Note 6 Sum egenkapital 
 

 Egenkapital  106 315 
 Resultat 32 357 
 Egenkapital pr 31.12.21 138 672 

 

 

 

 

 

 



 



Revisors beretning 

 

 



 

Medlemskontingent for 2023 

Styret foreslår å beholde dagens kontingent lik også i 2023 

 

 

 

Innkomne saker 

Innmeldt av styret: 

 

SAK 1 

 

Innmeldt sak fra styret: 

Endre sted for rullering på rasespesial 

 

I dag er det vedtatt ved lov at rasespesialene skal rulleres mellom 4 landsdeler. 

Ordlyden er delvis spesifikk, og sier at spesialene skal rullere mellom Trondheim, 

Østlandet, Tromsø og Rogaland, og at disse utstillingene skal legges til samme helg 

som NKK har sine utstillinger på de respektive plassene. 

Nå ser vi at ordlyden kan skape problemer, da årsmøtevedtak og klubbens lover 

selvfølgelig skal overholdes. 

Nå har NKK endret sine rulleringer, og de har feks ikke utstilling i Drammen lengre, 

denne er nå flyttet til Sandefjord. 

For neste år, så ser vi at NKK også har valgt å arrangere 3-dagersutstilling, og siden 

klubbene ikke har lov til å arrangere utstillinger samme sted og dag som NKK, har vi 

rett og slett verken lov eller mulighet til å følge lovene klubben har. 

Ordlyden bør derfor endres noe, slik at man ved slike situasjoner får anledning til å 

tilpasse tid og sted noe så lenge man forholder seg til at spesialene skal følge samme 

rullering og avholdes i samme landsdel som tidligere bestemt. 

 

FORSLAG 1-1 

Forslag til endring av første del (uthevet i kursiv) av lovmal §6-1 Rasespesial fra: 

"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" 

 

Endres til (uthevet i kursiv): 

"§6-1 Rasespesial: 

"Klubben skal hvert år arrangere Rasespesial. På grunn av landets geografi, skal 

Rasespesial arrangeres med en 4 årig turnus, i hhv Trøndelag – Østlandet – Troms – 

Rogaland, for å gi alle medlemmer mulighet til å delta. 

Rasespesialene skal om mulig arrangeres i tilknytning til Norsk Kennelklubbs 

utstillinger i samme fylke. 

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" 

 

 

Styrets innstilling:  

Styret stemmer for forslag 1-1, at man endrer ordlyden i første del av lovmalen 6-1 

til (uthevet i kursiv): 

"§6-1 Rasespesial: 

"Klubben skal hvert år arrangere Rasespesial. På grunn av landets geografi, skal 

Rasespesial arrangeres med en 4 årig turnus, i hhv Trøndelag – Østlandet – Troms – 

Rogaland, for å gi alle medlemmer mulighet til å delta. 

Rasespesialene skal om mulig arrangeres i tilknytning til Norsk Kennelklubbs 

utstillinger" 

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: 
Styrets hovedmedlemmer, 5 stk, har anledning til å få dekt reise til/fra årsmøtet, med en fastsatt 

sum på inntil 1.500,-.   Dette er i de fleste tilfeller ikke nok til å dekke utgiftene til reise, og 

styremedlemmene ender med å måtte betale selv for å kunne avholde årsmøtet. 

Styret mener at den fastsatte summen bør økes, slik at man i større grad får dekt utgiftene. 

 



Forslag 2-1 

Å endre § 4-4 fra: 

"§4-4 Styret tilstedeværelse på årsmøter 

«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" 

endres til: 

"§4-4 Styret tilstedeværelse på årsmøter 

Styrets hovedmedlemmer (5 stk) har mulighet til å få dekket billigst mulig transport til og fra 

årsmøtet, inntil 2.500kr pr stk, maks 12.500,- totalt. I de tilfeller hvor en av styrets 

hovedmedlemmer ikke kan stille på årsmøtet, kan vara tre inn og få dekt reisekostnader inntil 

fastsatt ramme, alternativt kan annet styremedlem søke styret om å få økt enkeltbidrag innenfor 

den totale rammen som er satt. Bidraget skal brukes for å dekke transport til/fra, evt overskytende 

kan brukes til overnatting. Kost og annet må hver enkelt stå for selv" 

 

Styrets innstilling 

Styret mener at styremedlemmer ikke skal bli belemret med utgifter for å få arrangert lovpålagt 

årsmøte. Styret ønsker å øke dagens sats på reisetilskudd fra 1.500 kr til 2.500 kr, totalt 12.500 for 

alle 5 hovedmedlemmer. 

Styrets innstilling er at innmeldt forslag 2-1, vedtas. 

 

 

 

SAK 3:    Innmeldt av Hanne Kiil: 

-Bruk av HD index som en veiledning innen avlsarbeid. 
 
Sak av Hanne Kiil: 
Vi kan nå se at vårt naboland ser den samme utfordringen som den vi har i Norge. Det er 
blitt veldig vanskelig å finne hannhunder som er «godkjent» til avl. Veldig mange som kjøper 
HG er ikke å se på MH eller utstilling. Kan det være en mulighet at vi over en periode på si 10 
år går for å avle med HD index som en retningslinje. Dvs. si at vi da for eks. kan avle på en 
hannhund med C hofter. Tenker da at hvis man senker kravet på HD fri så bør de andre 
avelskravene være på plass. 
 

FORSLAG 3-1, av Hanne Kiil 
Foreslått endring: La oppdrettere bruke hunder med anmerkning på HD (For eksempel HD C) 
i avl, og bruke HD-index i stedet for fri-status som avlskrav. 
Krav: Minst ett av foreldredyrene må være fri for HD (A eller B), og total index for kullet må 
være minst 190 på parringtidspunktet. (Total index = Mor og fars HD-index sammenlagt) 
 



Styrets innstilling til 3-1: 
HD-index er ett godt avlsverktøy som vi fikk innført på rasen på slutten av 2019. Dog kan det i en 
innkjøringsfase være behov for å gi index’en litt tid til å stabilisere seg for å være sikker på at den 
havner på korrekt nivå. 
De første kullene med sanntids-index på foreldredyr ved parring, er først klare for røntgen nå. Vi har 
derfor ikke hatt mulighet til å evaluere hvordan index’en har virket på vår rase enda. Det er 
dessverre slik at importer med lite slekt i databasen som er røntget, eller hunder med relativt lav 
egensikkerhet pr i dag ikke har en index som vi kan være helt sikre på at gir ett korrekt bilde, og vi 
har sett at enkelte har fått ett hopp på indexen, både opp og nedover. Vi anser det derfor som for 
usikkert pr i dag til å anbefale en avl på c-hofter basert på index. Men det har hele tiden vært 
vår/avlsrådets intensjon å evaluere hvordan index’en slår ut over en viss periode (x antall år) og når, 
eller om, man ser en tydelig trend på at index gir ett korrekt bilde, at man da kan vurdere å innføre 
avl basert på index. 
Men pr nå mener vi det er for tidlig da vi ikke har fått evaluert flere kull, så vi har ikke noen data til å 
dokumentere at index’en gir ett klart og korrekt bilde av arv av HD pr i dag. 

Styrets innstilling er derfor at vi stemmer mot forslag 3-1, og at vi heller vurderer det på nytt 
på ett senere tidspunkt når man har nok data til å gjøre en god evaluering av situasjonen. 
 

 
 

 
 
 

  

SAK 4: 
 

Innsendt av Hanne Kiil: 
Åpne opp for at avdelinger selv kan avholde prøver, utstillinger og MH. 
 
For å øke aktiviteten til eiere på HG ønsker jeg at avdelingene rundt om i Norge bli mer aktive. 
Jeg for eks. bor i Innlandet og kunne ha tenkt meg at vi i innlandet kunne ha avholdt for eks. 
prøver, utstilling og MH. 
 

FORSLAG 4-1, av Hanne Kiil: 
Foreslått endring: Åpne mer opp for at man har underavdelinger som kan avholde arrangement. 
Jeg ønsker å ha en avdeling her i Innlandet, HGK avd. Innlandet som skal være en underavdeling 
av hoved klubben. 

 

 

 

Styrets innstilling:  

Styret ønsker også å se mer aktivitet over hele landet, og jobber målbevisst for å få flere tilbud ut 

til våre medlemmer, samt å motivere flere til aktiviteter. Vi er mer en positive til at flere ønsker å 

få opp aktiviteten og vi hjelper og støtter gjerne opp under det! Styret har opprettet en 

bruksgruppe og har også laget plass for kurs og div i budsjettene og aktivitetsplanene de siste  

årene.  

Men vi ser at det over mange år har vært særs vanskelig å få kandidater til valg til hovedstyret, 



og siden man ofte ikke får fylt opp disse vervene er det nærliggende å anta at man ikke vil få nok 

kandidater til å opprette underavdelinger. Det krever også ett visst antall medlemmer i tillegg til 

ett styre, og det mener vi at vi ikke har belegg for i dag. 

Vi tenker at den beste veien å gå nå, er å jobbe videre med fylkesgruppene og bruksgruppa, og at 

vi bygger opp den med en arbeidsgruppe og fortsetter å sette av midler i budsjettet til aktiviteter 

og kurs fremover.  Det er også i hht til klubbens lover innenfor styrets arbeidsområde å opprette 

komiteer og grupper, og lage retningslinjer for dette. 

Viser til utdrag av §4-3 Styrets oppgaver 

«-oppnevne og avvikle komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 

Særkomiteer» 

samt 

«- utarbeide retningslinjer for grupper, komiteer og eventuelt redaktør.» 

 

Styrets innstilling er at vi stemmer mot forslag 4-1, og jobber videre med bruksgruppen og å 

styrke fylkesgruppene og aktiviteter i de forskjellige landsdelene. 

 

 

 

Kun til info, sak avvist da det ikke kan behandles nå.     
Sak 5, Innsendt av Hanne Kiil 
              Øke antall valper på hannhunder. 

En hannhund burde få flere avkom etter seg. Det finnes en god del tisper av ulike linjer slik 
sett sånn at en hannhund som er frisk og tilfredsstiller de aktuelle kravene burde få bli brukt 
mer i avl. Hvis en oppdretter ønsker om paring på en kombinasjon bør det være er krav at 
minst 50 % av avkommene er røntget, slik at man ser hva kombinasjonen gir. 

FORSLAG  
Øke antall registrerte valper etter en hannhund opp til 100 valper. Dog sette at enn 
hannhund kan max brukes på en og samme tispe på 2 kull. 

 

Styrets innstilling: Innmeldt sak er avvist og skal ikke behandles på årsmøtet. 
Saken legges ved kun som info. 
 
Årsak: Ved årsmøtet 2020 ble det vedtatt å endre maks antall avkom fra 35 avkom pr 
avlsdyr, til 40 avkom pr avlsdyr. Vedtaket er nå til behandling hos sunnhetsutvalget hos NKK. 
Det skal i hht sunnhetsutvalgets vedtak gå minst 3 år fra restriksjonen blir vedtatt, til den 
kan endres/behandles på nytt. Det er ikke gått 3 år siden forrige endring, og saken kan 
derfor ikke behandles. 

 



Årets hunder 

Vinnerne av de forskjellige grenene blir presentert i papirene til det elektroniske årsmøtet 

 

 

 

 

Valg: 

Forhåndsstemming ved valget 2022 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. 

 

 

 

  

 

 



Stemme seddel: 

 

 

Sett kryss på den/de personen/e du ønsker å stemme på 

 

Nestleder, 1 person for 2 år. Kryss av for 1 alternativ 

Nestleder        Hanne Kiil  

Nestleder       Silje B Tangen 

 

Kasserer, 1 person for 2 år 

Kasserer         Ingvild Sivertsen,  Gjenvalg 2 år 

 

 

Vara, 2 personer, begge for 1 år. Kryss av på 2 alternativ 

Vara        Kine Guttormsen, Gjenvalg 1 år 

Vara        Cecilie Sperre, Ny 1 år 

Vara        Nina Høegh, Ny 1 år 

 

Leder Valgkomite              Lilli Bergsjøbrenden,  Gjenvalg 2 år 

Medlem valgkomitè         ________________ Supplering 1 år 

Medlem valgkommite      ________________ Ny 2 år 

Vara valgkomitè                _________________ Ny 1år 

Vara Revisor                       _________________ Ny 1 år 

 

 


