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Årsberetning for Hvit Gjeterhundklubb 2022  
  

Styret har i 2022 bestått av:  

Leder: Nanna M Halland  

Nestleder: Hanne Kiil 

Kasserer: Ingvild Sivertsen  

Sekretær: Arna Baugerød  

Styremedlem: Anne Skei  

Varamedlem: Kine Guttormsen  

Varamedlem: Cecilie Sperre Jørgensen 

  

  

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  
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Styrets aktivitet:  

  

Det har igjennom 2022 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.   

  

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 noe manglende kapasitet.  

Vi hadde planlagt 2 mental-beskrivelser men måtte dessverre melde pass. 

 

  

 

 

Aktiviteter 2022 
 

HGK arrangerte i 2022 flere kurs, terminfestede prøver, i tillegg til vår årlige rasespesial. 

Nærmere info om hvert arrangement følger: 

  

Rasespesial 2022 

Årets spesial gikk av stabelen i Trondheim, nærmere bestemt på Stavsøra, klubbområdet til 

Schæferhundklubben avd nordenfjeldske, 29.05-22.  

Vi hadde svensk dommer, Margaretha Carlsson, som gjorde en flott jobb!  

Hun 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 innleid personell og god tilbakemelding fra deltakere for en 

flott utstilling med flotte premier, og at det generelt er en god stemning på utstillingen!  

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!  

I år økte vi premieringer slik at alle offisielle klasser fikk BIR/BIM-bedømming, ikke bare junior, 

champion og veteran som tidligere.  

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 Konglegrends 

Brilliant Heaven, eier: John-Arne Pettersen/Karina Andersen  

BIM ble Cape au Moine av White Arctic Mist , eier: Mette Vikan   

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

Komplett resultatliste ligger på klubbens hjemmeside under «Rasespesialer» 



 

  

  

Utstillingskurs: 

25-27 februar arrangerte HGK utstillingskurs i Joda-hallen/Agder, med Steinar Østensen som 

kursholder og Arna Baugerød som disket opp. Styret fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne som 

var godt fornøyd med kurset! De fikk mange gode tips og råd med seg under helgen, som de tar 

med seg i sin videre trening. Kursholderen var også veldig fornøyd, det var kjekke deltakere og 

lovende hunder, som alle hadde fin progresjon ila helgen!  

Tusen takk til Steinar for at du stilte opp og arrangerte kurs for oss, det setter vi stor pris på! 

Og tusen takk til Arna for at du atter en gang stilte opp med tørt og vått og ordnet for både 

deltakere og kursholdere! 

 

 

 

NKK’s Kåringsprøve: 

I mai arrangerte vi HGKs første NKK Kåringsprøve, og med det ble det skrevet en aldri så liten 

historie i HGK’s klubb-sammenheng, da dette var HGKs aller første terminfestet bruksprøve som har 

blitt arrangert, siden RIK-prøvene som skulle arrangeres i Tromsø i 2020 måtte avlyses pga korona. 

Klubbens første prøve ble ett kveldsstevne som ble arrangert på Redalen Skole den 18 mai. 

Det var påmeldt 8 ekvipasjer, hvorpå 5 fikk godkjent. I blant de 5 godkjente var det også 1 HG som 

gikk til godkjent! 

HGK ønsker å rette en stor takk til Hanne Kiil for at du tok på deg å arrangere denne prøven, og for 

jobben du har lagt ned med for den. Det er utrolig artig at vi nå er i gang med bruksprøver også,  

i tillegg til utstilling og mentalbeskrivelser! 

 

Sporkurs: 

27-29 mai ble det arrangert Sporkurs i Tromsø (RIK-SPOR), med 2 dyktige instruktører; Roy Drotz 

Nikolaisen og Lisbeth Nikolaisen Drotz. 

Det deltok 7 ekvipasjer (max antall m/hund), 3 av disse var med Hvit Gjeterhund. i tillegg hadde vi 2 

observatører u/hund. 

Det ble ett meget vellykket kurs med flotte tilbakemeldinger fra både kursholdere og deltakere! 

Kurset ble tilpasset deltakerne og ble dermed ett videregående kurs med fokus på trening mot 

prøver. Det ble løst både store og små problemer og alle ekvipasjene hadde en flott progresjon! 

Vi er utrolig takknemlige for å få arrangert dette, og retter en stor takk til både kursholdere og 

deltakere! 

 

 

RIK-prøver: 

I juni arrangerte HGK RIK-prøvene BH-VT og IBGH1 på Redalen Skole. 

Det var totalt 8 påmeldte, 4 til BH-VT/ferdselsprøven herav 2 Hvite gjeterhunder, og 4 hunder til 

IBGH 1 (Ingen HG). Samtlige ekvipasjer gikk gode program og alle fikk godkjent sine prøver og 

oppnådde dermed titlene BH og IBGH 1. En godt gjennomført prøve!  

Ønsker å rette en stor takk til Hanne Kiil for jobben hun har lagt ned og for at hun fikk arrangert 

prøvene! 

  



 

 

RIK-Prøver i Tromsø: 

23-25 september arrangerte HGK RIK-prøver, unntatt gr C. 

Prøven ble godt mottatt og vi fikk fort fylt opp plassene! 

Vi fikk påmeldte til; BH-VT/Ferdselsprøve, IBGH-1, IBGH-2, IBGH-3, IFH-V, IFH-1, IFH-2 og IGP-FH. 

Hele 3 Hvite Gjeterhunder stilte til start, det er veldig hyggelig å se! 

Det ble en svært vellykket helg med gode tilbakemeldinger fra både deltakere og dommer. 

Styret vil sende en STOR takk til «Tromsø-gjengen» som har stått på for å få denne helgen i havn, 

spesielt til Ann-Lill Johansen Rosvold, Knut Heimen, Lisbeth Nikolaisen Drotz, Trine Heimen og Roy 

Drotz Nikolaisen! Det ble lagt ned en masser av jobb med henting, frakting, utlegging av spor, 

innkjøp av premier, og for ikke å snakke om fleksibiliteten for å få kabalen til å gå opp når det ble 

flyforsinkelser for dommere, og krasjing med andre arrangement når prøver måtte flyttes. Alltid 

løsningsorientert og samarbeidsvillig, da kan man utrette masse sammen!! 

En stor takk sendes også til Tromsø Hundeklubb for at vi fikk låne deres klubbområde til prøvene! 

 

 

 

Hjemmeside og sosiale medier: 

  

Hjemmeside:  

Hjemmesiden er en av arenaene 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:  

Etter noen år med stillstand, har vi fått blåst litt liv i klubbens Instragram-konto, det deles innlegg og 

medlemmer og hg-folk er flittige og tagger kontoen! 

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, nest etter klubbens hjemmeside.  

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, som vi bruker mye. 

Siden er stadig i vekst, i feb-2022 var det 1.700 medlemmer, feb 2023 hadde det økt til 1.900 stk!



 

 

Medlemmer /antall/vekst   
  
Klubben har de senere år hatt en god og stabil medlemsmasse, det er veldig hyggelig å se! 

Klubben har også hatt en veldig god økning av medlemmer de siste årene, og det er en veldig positiv 

utvikling som vi håper fortsetter, da dette åpner mange muligheter for både medlemmer og for 

jobben vi skal gjøre for rasen! 

Med en god vekst i antall medlemmer vil vi kunne fortsette å arrangere flere kurs og aktiviteter, og å 

jobbe videre med rasen, med f.eks helseundersøkelse som vi kjører i gang nå i 2023! 

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 til å melde seg inn.  

 

 

 

 

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 og innspill, eller hjelp til å arrangere 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 medlemskap hos oss. I 2022 har vi ikke inngått nye avtaler, men vi har jobbet litt med en 

avtale vi forhåpentligvis får landet snart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsberetning avlsrådet 

 

Det er pr i dag bare 1 person (Nanna Halland) som sitter i avlsrådet, 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 2022 10 oppdrettere/kenneler som var godkjente i klubben.  

(En av disse er ikke publisert på klubbens hjemmeside pr nå, da det ventes på kennelnavn. En har 

avsluttet sitt oppdrett med HG) 

Det er en økning i antall oppdrettere fra året før, og vi ser at stadig flere ønsker å støtte seg til 

klubbens regler. 

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 pr i dag står utenfor raseklubben, av de, 

er det så vidt vi vet bare ett par stk som oppfyller raseklubbens krav for avl.  

For majoriteten av de som ikke oppfyller klubbens krav, 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 i 2022 godkjent 9 kull igjennom HGK, totalt 57 valper. Det 

er en økning i fht til i 2021, da det var 6 godkjente kull, med totalt 

48 valper.  

 

Dispensasjons-søknader:  

Det ble i 2022 behandlet 3 søknader om dispensasjon fra 

klubbens avlsregler. 

1 gjaldt kravet om utstillingsresultat, og unntak fra kravet om 

MDR-1 og DM da avlspartner var fri. 

1 gjaldt dispensasjon på MH på hannhund. 

1 gjaldt dispensasjon på MH på tispe. 

Alle søknader ble behandlet og godkjent. 

Oppdrettere som har søkt dispensasjon på MH kan ikke søke ny 

disp før det er gått minst 3 år. 

 

 

Avl:  

I løpet av 2022 ble det født totalt 16 kull/101 valper, mot 20 kull/144 valper i 2021 og 14 kull/88 

valper i 2020.  

Det tilsier at vi fremdeles ligger på drøyt 110 valper i året, en fin økning av antall valpe pr år! 



 

En bekymringsmelding om avlens utvikling hva angår genpool: 

 

Ett av avlsrådets arbeidsoppgaver er å holde oversikt over avlen og kunne gi tips og råd. 

Rådet har fulgt utviklingen av avlen på rasen her i Norge, og har blitt oppmerksom på en «trend» 

som har utviklet seg de senere år.  

Mange har gjort en god jobb for å øke genpoolen og få inn nytt blod, og det er en viktig jobb som 

oppdrettere absolutt bør jobbe mer med også fremover.  

For vi ser dessverre at det de senere år er enkelte linjer som er mye representert i avlen her til 

lands, og som er representert hos flere oppdrettere. Dette kan etter hvert by på problemer for 

rasen, om det ikke blir kjent slik at man kan ta hensyn til det i sin videre avl. 

Som de fleste oppdrettere antagelig er godt kjent med, så har en liten genpool vært ett problem for 

rasen siden den kom til landet. 

En kjapp tur på dogweb avslører at av de 50 kullene som er født i Norge ila de siste 3 årene (2020-

2022), har minst 18 stk, altså hele 36 % av kullene har foreldre hvor man finner samme 

fellesnevnere i ledd 1 og 2, og 1 kull på ledd 3 på stamtavlen.  

Det er en utvikling vi ser som øker for hvert år, og som ikke er heldig for rasen om den fortsetter, så 

nå er tiden inne for å lufte dette før det blir for seint å ta grep.   

 

Avlsrådet vil oppfordre alle de som planlegger kull å bruke litt tid på å få oversikt over hva som blir 

og hva som har blitt brukt i avl, og om mulig etterstrebe å unngå å bruke de samme hundene flere 

ganger, eller andre hunder fra samme linjer fremover. 

Vi må selvfølgelig sikre å få med friske og gode linjer i videre avl, men når enkelte hunder/linjer er 

representerer i så mye som 36 % av kullene, bør man begynne å bli obs og se hvordan man best kan 

få til å øke genpoolen, og den genetiske variasjonen.  

 

Hunder/linjer som ikke allerede er involvert i de mest brukte linjene, bør etterstrebes å brukes for å 

få inn nytt og variert blod, slik at man får flere «grener» å bruke i videre avl, om vi ikke skal risikere 

å få utfordringer med svært begrenset avlsmateriale og/eller nær innavl i de kommende 

generasjonene. 

Hvis ikke vil man raskt kunne male seg inn i ett hjørne, og få langt større problemer i videre avl! 

Det har i en årrekke vært ett kjent problem blant oppdrettere at det er vanskelig å finne gode og 

ubeslektede hannhunder, både i Norge og ellers, og dette problemet vil definitivt ikke bli mindre 

om man ikke er obs på helheten av det som blir oppdrettet av rasen, først og fremst her til lands og 

resten av Skandinavia, men også i verden for øvrig. 

Men ønsker å presisere at man ikke skal utelate enkelte hunder eller linjer fra avl, så lenge det er 

friske og rasetypiske linjer så må de bringes med videre, men på en slik måte at de ikke får 

dominerer en bestand totalt.  

 

 

Så det oppdrettere av rasen bør være særlig oppmerksomme på når de planlegger sin avl fremover, 

er å jobbe for å øke den genetiske variasjonen, og forsøke å øke rasens genpool, særlig her til lands. 

 

 

For avlsrådet 

Nanna Halland 



 

 

Import:  

Det ble importert 8 hunder i 2022, mot 6 hunder i 2021. 

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:  

 

Våren 2022 søkte avlsrådet til NKK’s sunnhetsutvalg om å få øke maks antall avkom fra 35 til 40 stk 

pr avlshund. Søknaden ble sendt i hht klubbens årsmøtevedtak 2020. 

Søknaden ble godkjent hos SU 11.05.22, vi mottok vedtaket 27.05-22, og la ut informasjon om dette 

på klubbens hjemmeside samme dag. 

Vedtaket tredde i kraft for parringer fom 01.01-23. 

 

  

Helse:  

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

I 2022 var det en økning med hhv 86 og 82 stk som røntget for 

HD/AD 

Resultatene på de røntgede var som følger:               

                                                                    

  

HD 2020 (80 stk)                        HD 2021 (72 stk)                                HD 2022 (86 stk) 

HD A: 24 stk  / 30 %                  HD A: 27 stk / 37,5 %                        HD A: 22 /25,58% 

HD B: 41 stk / 51,25 %              HD B: 28 stk / 38,88 %                      HD B: 35/40,70% 

HD C: 14 stk / 17,5 %                HD C: 12 stk / 16,66 %                      HD C: 23/26,74% 

HD D: 1 stk / 1,25 %                  HD D: 4 stk / 5,55 %                          HD D: 6 /6,98 

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

  

Tot: 81,25 % fri           Tot: 76,38 % fri, ned 4,87 % i hht 2020      Tot: 66,28% fri, ned 10,10% fra 2021 

  

AD 2020  (78 stk)                       AD 2021 ( 67 stk)                           AD 2022 (82 stk) 

AD 0:  64 /  82,05%                    AD 0:   = 57 stk / 85,07 %            AD 0: 70 stk / 85,37% 

AD 1:  12 /  15,38%                    AD 1:   =   5 stk/ 7,46 %                AD 1: 8 stk / 9,75% 

AD 2:    2 /    2,56%                    AD 2:    =   3 stk/ 4,47 %               AD 2: 2 stk / 2,44% 

AD 3:    0 /    0 %                         AD 3:    =  2 stk/ 2,98 %                AD 3: 2 stk / 2,44% 

 



 

 

Regnskap 2022, samt budsjett 2023-2025



 

Balanse 

 

 

 

 

 



 

 



 

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:  

Opprette 2 nye medlemskap-varianter, klubbmedlem (50) og klubbmedlem (63) 

Klubbmedlem (50) er medlemskap hvor oppdrettere kan verve sine valpekjøpere 

gratis, men med grunnkontingent til NKK. 

 

Klubbmedlem (63), er medlemskap for personer med honnørkort, som gis til uføre 

og alderspensjonister.  

Styret foreslår at kontingenten settes til halv pris + grunnkontingent. 

Honnørkontingenten blir da 145kr + grunnkontingent bestemt av NKK 

(Grunnkontingent er til NKK, og kan ikke velges bort av klubben.) 

Honnør medlem gis kun til personer som sender inn dokumentasjon på gyldig 

honnør-kort. 

 

Forslag 1-1: 

Vedta og innføre de 2 nye medlemskapsvariantene (klubbmedlem 50 og 63), som 

beskrevet i sak 1 

  

Styrets innstilling:   

Styret stemmer for forslag 1, å innføre 2 nye medlemskap som beskrevet over.  
   

 

 

 

 

 

  



 

SAK 2:  
Innmeldt av styret: 

Endre ordlyden på stemmeseddel for Vara. 

I dag står det kun at det skal velges 2 vara for 1 år. Ved forfall til styremøtene, eller hvis noen i styret 

trekker seg, skal vara tre opp og inn i vedkommende sted og får dermed stemmerett. For å unngå 

konflikter eller å bruke tid på å avgjøre hvem som skal få tre inn først, bør stemmeseddelen endres 

til Vara 1 og vara 2. Da vil Vara 1 således være den som skal tre inn med stemmerett i styret først, 

deretter vara 2 om det skulle være flere styremedlemmer som ikke møter eller faller fra ila året. 

Da er det også årsmøtet som avgjør i hvilke rekkefølge det skal gis stemmerett og/eller hvem som 

skal tre inn i styret om noen faller fra, slik det jo bør være. 

 

Forslag 2-1  

Endre ordlyden på stemmeseddelen for vara, til Vara1 og Vara2 

 

Styrets innstilling er å vedta endring av stemmeseddel som nevnt i styrets forslag. 

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:  
  

Innsendt av styret: 

Oppretting av instruks for valgkomiteen: 

 

Klubbens valgkomitee skal som lovene sies, velges av årsmøtet. Det er pr i dag ingen godkjent 

instruks for komiteen, og styret foreslår derfor at årsmøtet skal vedta en instruks, slik at 

valgkomiteen får retningslinjer å jobbe etter. 

Styret har utarbeidet ett forslag: 

 

«Valgkomiteens medlemmer velges på Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte, jfr. HGKs lover § 5-1. 

Disse retningslinjene må leses sammen med klubbens lover. 

 

Oppgave 

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til de verv som det etter 

HGKs lover tilligger årsmøtet å velge. Valgkomiteen skal bidra til engasjement rundt det 

å stille til valg i Hvit Gjeterhundklubb og skal aktivt oppfordre medlemmer til å fremme 



 

kandidater. 

Valgkomiteen skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for 

samarbeid, samt evne å ivareta alle deler av Hvit Gjeterhundklubbs interesser jfr. klubbens 

formål (§ 1-2). 

Valgkomiteen skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i Hvit Gjeterhundklubb og 

være kjent med hvilken kompetanse det er behov for. 

1. Vedtaksmuligheter 

a) Valgkomiteen skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling. 

b) Lykkes ikke valgkomiteen å oppfylle punkt 1a, må delt innstilling aksepteres. 

 

2. Saksbehandling 

Komiteen skal til enhver tid følge HGKs gjeldende lover og følgende 

saksbehandlingsregler: 

a) Valgkomiteens leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til 

møter ved behov eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det. 

b) Valgkomiteens leder skal innkalle komiteen til et første møte innen utgangen av 

august. 

c) Valgkomiteen bør årlig ha møte eller annen kontakt med leder av styret. På dette 

møtet skal bl.a. frister avklares slik at valgkomiteens innstilling kommer med som en 

del av årsmøtepapirene innen frister som fremkommer av klubbens lover. Det skal 

skrives protokoll fra møtet. 

d) Valgkomiteen skal avklare med alle som innstilles, at de er villig til å ta verv. 

e) Valgkomiteen skal informere alle kandidater, også kandidater fra innkomne forslag, 

om instrukser og arbeidsvilkår for styrearbeid. Kandidater skal opplyses om 

møtefrekvens og hvilke arrangementer styret har ansvar for. Valgkomiteen skal 

sørge for at kandidater som stiller til valg får klubbens håndbok om en slik er godkjent. 

f) Valgkomiteen skal etterspørre hunde-CV (ikke kun HG-erfaring) på alle foreslåtte 

kandidater, også for de innkomne foreslåtte. 

g) Innsendte forslag til kandidater, samt valgkomiteens innstilling, skal sendes til 

ansvarlig for sammensetting av årsmøtepapirer innen de frister som er avtalt (se 

punkt c). 

h) Hvert enkelt medlem av valgkomiteen må selv vurdere sin habilitet. Ved tvil avgjøres 

eventuell inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert varamedlem. 

i) Saksbehandlingen skjer enten skriftlig, pr. E-post, konferansetelefon eller ved møter. 

Leder avgjør behandlingsform. 

 

3. Kommunikasjon 

a) Valgkomiteen skal kunngjøre hvilke verv som skal besettes senest 10 uker før det 

innkalles til årsmøte. 

b) Valgkomiteen skal kunngjøre hvordan de vil ha inn forslag på kandidater og har en 

veiledningsfunksjon overfor forslagsstiller i forhold til formelle krav til utforming og 

innhold av forslaget. 

c) Valgkomiteen bestemmer selv hvordan den vil kommunisere med medlemmene og 

foreslåtte kandidater ut over det som er særskilt bestemt. 

d) Valgkomiteen legger frem rapport om komiteens virksomhet i løpet av året, ved 

årsmøtestart. Komiteen bør i sin rapport til årsmøtet omtale utfordringer og komme 



 

med konkrete forslag til endringer overfor årsmøtet innen komiteens saksområde. 

e) Valgkomiteen leverer sin innstilling for alle valg som skal velges, innen frister som 

for øvrig gjelder for årsmøtepapirer. Innstilling sendes hovedstyret eller den 

hovedstyret har utpekt som ansvarlig for å sette opp årsmøtepapirene. 

f) Valgkomiteen skal med sin innstilling, om mulig, legge ved en presentasjon av kandidatene, 

fortrinnsvis med bilde. – presentasjonen legges ut på klubbens nettsider. 

g) Til valgkomiteens innstilling skal også følge en oversikt over samtlige rettidige 

innkomne forslag fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme, 

samt om valgkomiteen ønsker å stille seg bak noen av de innkomne forslagene» 

 

 

Forslag 3-1: 

Å vedta instruks til avlsrådet, som beskrevet i styrets forslag 

 

 

Styrets innstilling:   

Styret innstiller til å vedta fremlagte forslag 3-1’s instruks for valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Årets hunder  

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

klubbens hjemmeside under «Årets hund/oppdretter 2022» 

  

    

Valg:  

Forhåndsstemming ved valget 2023 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 2023 

Husk å skrive avsender, slik at man under opptelling ved årsmøtet ser at avsender er medlem 

i klubben.  Stemmer som ikke kan verifiseres som godkjent i hht klubbens regler, forkastes. 

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  

  

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

Leder       Nanna M Halland, Gjenvalg 2 år 

  

Sekretær, 1 person for 2 år  

Sekretær:    Arna Baugerød,  Gjenvalg 2 år  

 

Styremedlem, 1 person for 2 år 

Styremedlem:   Anne Skei, gjenvalg 2 år  

 

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

Vara 1:      Kine Guttormsen, Gjenvalg 1 år  

Vara 2:      Mangler kandidat 

 

Revisor, 1 person for 2 år 

Revisor:  Ann Kristin Stormo, gjenvalg, 2 år 

 

Vararevisor, 1 person for 1 år 

Vararevisor:   Mangler kandidat 

  

Medlem valgkomitè        ________________ Supplering 1 år  

Medlem valgkommite     ________________ Ny 2 år  

Vara valgkomitè               _________________ Ny 1år  

 

  


