
 
Protokoll til årsmøte 2022 for Hvit Gjeterhundklubb 

 

 

Organisasjonsnummer: 994295446 

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 20. mars kl. 08:00 til 28. mars kl. 08:00. 

Antall deltagere: 30. 

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: 

1. Åpning 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling for årsmøtet er gjort tilgjengelig for alle på klubbens hjemmeside. 

I tillegg er innkalling til elektronisk årsmøte sendt pr sms til alle medlemmer med betalt årsavgift for 2022. 

Da vi opplevde en teknisk feil, har vi valgt å forlenge avstemmingen frem til 28.03-22 kl 08:00, slik at alle 
skal få den tiden som er forespeilet til å avgi sin stemme. 

Styrets innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Styret har valgt å endre årsmøte fra fysisk til digitalt, da det er svært få som har meldt at de skal komme. 

På bakgrunn av situasjonen med covid-19 og lavt antall påmeldte (2 stk), og at det er flere viktige saker 

som skal tas opp, ønsker vi å legge til rette for ett så demokratisk årsmøte som mulig. Vi anbefaler 

årsmøtet å ha takhøyde og forståelse for situasjonen, å godkjenne innkalling og saksliste. 

Sakspapirene var for øvrig tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside til rett tid. 

Det elektroniske årsmøtet vil være åpent i 8 dager hvor man kan stemme, slik at alle skal ha rikelig tid til å 
sette seg inn i sakene og hvordan årsmøtet blir gjennomført. 

Kun medlemmer med gyldig medlemskap for 2022 kan stemme. 

Vedtak 

Innkalling, saksliste og stemmeberettigede godkjennes. 

Antall stemmer for: 24 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

2. Valg møteleder, referent, 

tellekorps, 2 representanter til å 

undertegne protokoll, valg av 

møteleder, referent, tellekorps 

og to representanter til å 



undertegne protokollen fra 

årsmøtet. 

Styrets innstilling 

Styret foreslår Nanna Halland til møteleder. 

Styret foreslår Anne Skei og Nanna Halland til å undertegne protokollen. 

Referent og tellekorps utgår da protokoll og avstemming går automatisk. 

Vedtak 

Styrets forslag vedtas 

Antall stemmer for: 23 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 4 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

3. Årsberetning fra styret 
Årsberetning fra styret 

Styrets innstilling 

Årsberetning godkjennes 

Vedtak 

Årsberetning godkjennes 

Antall stemmer for: 23 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 4 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

4. Årsberetning avlsråd 
Årsberetning avlsråd 

Styrets innstilling 

Årsberetning fra avlsrådet godkjennes 

Vedtak 

Årsberetning fra avlsråd godkjennes 

Antall stemmer for: 21 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 5 

Flertallskrav: Normalt (50%) 



 

5. Regnskap 2021 Regnskap 2021 

Styrets innstilling 

Regnskap 2021 godkjennes 

Vedtak 

Regnskap 2021 godkjennes 

Antall stemmer for: 21 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 2 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

6. Revisors beretning Revisors 
beretning 

Styrets innstilling 

Revisors beretning godkjennes 

Vedtak 

Revisors beretning godkjennes 

Antall stemmer for: 21 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

7. Budsjett for 2022 og 2023 
Budsjett for 2022 og 2023 

Styrets innstilling 

Budsjett for 2022 og 2023 godkjennes 

Vedtak 

Budsjett for 2022 og 2023 godkjennes 

Antall stemmer for: 22 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: Normalt (50%) 



8. Medlemskontingent 2023 

Fastsette medlemskontingent for 2023 

Styrets innstilling 

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten uendret 

Vedtak 

FOR å beholde medlemskontingent uendret 

Antall stemmer for: 26 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 1 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

9. Innmeldt sak fra styret:  Endre 
sted for rullering på rasespesial 
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 %NN, 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 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 i Trondheim, Østlandet, Tromsø og 

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: 

 

§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 og 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: 

§ 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 ʹ 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» 

Vedtak 

FOR forslag 1-1 fra styret, om å endre ordlyden i lovmalen. 

Antall stemmer for: 24 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 0 

Flertallskrav: To tredjedeler (67%) 

 

 



10. Endre "§4-4 Styret tilstedeværelse på årsmøter" 

Styrets hovedmedlemmer, 5 stk, har anledning til å få dekt reise til7fra 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. 

Vedtak 

FOR styrets forslag 2-1, å endre § 4-4 Styrets tilstedeværelse på årsmøter. 

Antall stemmer for: 20 

Antall stemmer mot: 1 

Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: To tredjedeler (67%) 

 

11.  Innmeldt sak, a 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 O), og total index for kullet må være minst 
190 på parringtidspunktet. (Total index = Mor og fars HD-index sammenlagt) 

Styrets innstilling 

Styrets innstilling til innmeldt sak 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 indeksen litt tid til å stabilisere seg for å være sikker på at den havner 
på korrekt nivå. 

De første kullene med sanntids-indeks på foreldredyr ved parring, er først klare for røntgen nå. Vi har 

derfor ikke hatt mulighet til å evaluere hvordan indeksen 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 indeks som vi kan være helt sikre på at gir ett korrekt bilde, og vi har sett at enkelte har 

fått ett hopp på indeksen, både opp og nedover. Vi anser det derfor som for usikkert pr i dag til å 

anbefale en avl på c-hofter basert på indeks. 

Men det har hele tiden vært vår/avlsrådets intensjon å evaluere hvordan indeksen slår ut over en viss 
periode (x antall år) og når, eller om, man ser en tydelig trend på at indeks gir ett korrekt bilde, at man da 
kan vurdere å innføre avl basert på indeks. 

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 indeksen 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. 

Ikke godkjent 

Antall stemmer for: 4 

Antall stemmer mot: 13 

Antall blanke stemmer: 8 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

12. Innsendt av Hanne Kiil: Åpne opp for at avdelinger selv kan avholde prøver, utstillinger og MH. 

For å øke aktiviteten til eiere på RG 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 MR. 

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. 

Ikke godkjent 

Antall stemmer for: 8 

Antall stemmer mot: 9 

Antall blanke stemmer: x 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

13. Årets hunder 

ÅRETS HUND og ÅRETS OPPDRETTER 2021 

Da er det tid for å presentere vinnerne for ÅRETS HUND/OPPDRETTER 2021! 

Vi gratulerer så mye til alle for deres flotte prestasjoner! 

Årets utstillingshund: Hey-Dee av /White Arctic Mist 

Eier: Trude Lehn Martinsen og Mette Vikan 

Årets veteran: NUCH AD Lisel Witte Duivels Domein 

Eier: Anne Skei & Nanna Halland 

Årets agility-hund: NUCH Zalto av White Rewyr 

Eier: Kine Guttormsen 



Årets rally-hund: NUCH Aksinas Dory 

Eier: Trine Krane 

Årets lydighetshund: Izo-Too av White Arctic Mist 

Eier: Hans Ole Inderhaug & Mette Vikan 

Årets brukshund: BH-VT IBGH1 IFH-V IFH1 Aksinas Enigma 

Eier: Knut Reimen 

Årets Oppdretter: Kennel White Rewyr 

Innehavere: Nanna Halland & Anne Skei 

Styrets innstilling 

Styret gratulerer så mye til alle vinnere! 

Vedtak 

Gratulerer til alle vinnere! 

Antall stemmer for: 26 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 0 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

 

14. Valg av tillitsvalgte Følgende ble 
valgt: 

Styremedlemmer:  
Nestleder: Hanne Kiil, NY 2 år         Kasserer: Ingvild Sivertsen, gjenvalg 2 år  

Varamedlemmer: Kine Guttormsen, gjenvalg 1 år,       Cecilie Sperre Jørgensen, NY 1 år 

Leder valgkomitee: Lilli Bergsjøbrenden, gjenvalg 2 år 

 

 

Tillegg: Det var påmeldt 1 kandidat til valg som nestleder som ikke oppfylte klubbens krav til medlemskap. 
Kandidaten er dermed ugyldig og kan i hht klubbens lover (§3-2 Møte og stemmerett) ikke velges inn i 
styret, vedkommende er derfor trukket fra valget. Til orientering ble kandidaten varslet om forholdet før 
årsmøtets slutt, og fikk mulighet til å rette på dette. 


