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VIKTIG INFORMASJON 

 

På bakgrunn av situasjonen med koronavirus og tiltak som er iverksatt av 

myndighetene, arrangeres JUNs årsmøte 2020 digitalt. Teknisk informasjon 

vil bli publisert så snart som mulig på: https://junnorge.no/arsmote/ 

 

Dette innebærer blant annet: 

- «Prøvemøte» vil bli gjennomført onsdag 27.05.2020 kl. 19.00 

- Eventuelle fullmakter må sendes inn på forhånd 

- Personvalg skjer kun ved forhåndsstemmer 

 

 

 

 

For å kunne gjennomføre digitalt årsmøte, har styret besluttet følgende: 

- Bjørn Fornes utnevnes som møteleder 

- Tellekorps består av Vanja Sigvartsen og Lars Bersvendsen 

- Ole Arntzen er IT-ansvarlig før og under møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Det innkalles til  

årsmøte i Japansk Urhundklubb i Norge  

 

Årsmøtet avholdes: 

Tid: Fredag 29.05.2020 kl. 20.00 

Sted: Info om digital gjennomføring publiseres så snart som mulig på klubbens 

hjemmeside (se www.junnorge.no)  

 

 

Dagsorden  

 

1) Konstituering 

  a) Godkjenning av forretningsorden, se vedlegg 1. 

  b) REGLER FOR ÅRSMØTET 2020: 

  Møteleder: Bjørn Fornes. 

  2 personer til tellekorps: Vanja Sigvartsen og Lars Bersvendsen. 

  (Valg av møteleder, 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 personer til å skrive 

under protokollen) 

  c) Godkjenning av innkalling 

  d) Godkjenning av dagsorden 

2) Beretning for perioden, se vedlegg 2 

 

3) Regnskap 2019, se vedlegg 3 

 

4) Handlingsplan 2020-2021, se vedlegg 4 

 

5) Innkomne forslag, se vedlegg 5 

 

6) Budsjett 2020, se vedlegg 6 

 

7) Valg, vedlegg 7 

 

8) Avslutning 

  - Utdeling av utmerkelser 

 

 



 
 

       

            Vedlegg 1 

 

Sak 1. Konstituering 

 

Forretningsorden 

 

Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av 

møtet.  

 

Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet. 

 

Et medlem som ber om ordet før forretningsorden får det utenom oppsatt taleliste, men 

bare en gang til hver sak. 

 

Man har krav på ordet til forretningsorden for å foreslå strek, begrensning av taletid eller 

uttale seg om avstemningsmåte.  

 

Avstemmingsregler 

 

Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette 

strek. Møteleder refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemmingen 

skal foregå. Krav om skriftlig avstemming skal tas til følge. 

 

Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn ett forslag kan 

votering foregå ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Stemmene skal telles av 

et valgt tellekorps og antallet stemmer føres inn i protokollen. 

 

Avstemming kan avgjøres ved simpelt flertall, alminnelig flertall, absolutt flertall eller 

kvalifisert flertall. 

 

Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs. at det forslaget som får flest stemmer blir 

vedtatt. 

 

Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs. at mer enn 2/3 av de avgitte stemmer må 

være for. 

 

Alminnelig flertall betyr at et forslag må få minst 50% + 1 av de avgitte stemmene, blanke 

stemmer teller ikke. Dette brukes ved personvalg. Se for øvrig klubbens lover §§ 3-1, jf. 6-4. 

Vi gjør oppmerksom på at personvalg i år kun vil skje ved forhåndsstemming. 

 



 
 

Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå frem slik; 

  1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks. 

  2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemming. 

  3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemmingen med å sette de mest 

ytterliggående forslagene opp mot hverandre. 

 

Stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett 

og stemmerett på årsmøtet. Nyinnmeldte medlemmer må ha betalt kontingent senest 6 

uker før årsmøtet for å ha stemmerett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Vedlegg 2 

Sak 2. Styrets beretning 

Styrets beretning for perioden 2019-2020 

 

Styret har bestått av:  

Leder: Vibeke Standal 

Nestleder: Sunniva Bjørkvik 

Sekretær: Vanja Marie Sigvartsen 

Kasserer: Thea Ringerike 

Styremedlemmer:  

- Eivind Mjærum 

- Ole Arntzen 

- Kristin Bugge Moe 

Varamedlemmer:  

- Solvor Nærland 

- Sara Bakken Barø 

- Marie Helen Hansen 

 

Styret har per 19.04.2020 gjennomført 11 styremøter. Alle møter har vært avviklet gjennom 

skype. Det er planlagt 1 styremøte til før årsmøtet.  

 

Økonomi 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr: 17514,78,- 

 

Medlemmer: 

Pr. 31.12.2019 hadde klubben 382 medlemmer, hvorav 3 er æresmedlemmer og 22 er 

husstandsmedlemmer. Solvor Nærland ble valgt som æresmedlem under årsmøtet 2019. 

 

Pr. 19.04.2020 hadde klubben 340 medlemmer, hvorav 4 er æresmedlemmer og 22 er 

husstandsmedlemmer. Det forventes noe økning i medlemstallet utover året.  

 

Japanspesialen 2019 

Japanspesialen ble arrangert pinsehelga 2019 i samarbeid med NAK. Begge klubbene tildelte 

storcert til egne raser.  

 

Klubben arrangerte sin rasespesial søndag med totalt 63 påmeldte. Christen Lang dømte 

shiba og kai på klubbens rasespesial. Fordelingen var: 

- Akita 21+3 

- American Akita: 2 

- Kai: 1 



 
 

- Japansk Spisshund: 2 

- Shiba: 32+2 

 

Hege Urdal, Vibeke Standal, Maiken F. Brenden og Vanja Marie Sigvartsen representerte 

klubben i den felles utstillingskomiteen.  

 

Det var kiosk begge dagene, og det ble gjennomført fellesgrilling lørdag kveld. Under 

fellesgrillingen ble det gjennomført aktiviteter som blant annet loddsalg og stafett. Det var 

anledning til å kjøpe klubbeffekter hele helga. I tillegg ble det gjennomført uoffisiell 

rallylydighet- og lydighetskonkurranse. 

 

Solvor Nærland og Lone Filipsen fotograferte påmeldte hunder. Bilder med kritikker fra 

utstillingen ble publisert i klubbavisa og på klubbens facebookside. 

 

Klubbeffekter 

- I 2019 ble det mulig å kjøpe klubbeffekter gjennom www.proffsport.no. Det er også mulig 

for medlemmene å få andre varer i sortimentet til proffsport med klubbens logo på.  

- I tillegg har det vært mulig å kjøpe refleksskjerf, pepperkakeform, kopper, klokke, sekk, 

rasekompendium, jubileumspin etc. 

 

Distriktskontakter/andre kontaktpersoner 

Klubben har distriktskontakter fordelt over hele landet. Nestleder Sunniva Bjørkvik har 

fungert som kontaktperson for distriktskontaktene. 

 

Distriktskontaktene arrangerer ulike aktiviteter gjennom hele året. Aktivitetene har blant 

annet vært fellesturer, fellestreff, i tillegg til at det ble lagt ned mye arbeid i å planlegge et 

førstehjelpskurs i 2020. Det ble planlagt totalt 6 førstehjelpskurs. Kurskoordinator Laila 

Nagel har også bidratt mye i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 

førstehjelpskursene. 

 

Beretninger fra distrikt(ene): 

 

Nord-Norge – Distriktskontakt Lone Filipsen; 

Distriktet er ufattelig stort i areal, noe som gjør det vanskelig å nå ut i hele distriktet. 

Bortsett fra sporadisk kontakt med Shiba-eiere i Nordland og Finnmark har ikke 

distriktskontakten føling med hva som skjer i disse fylkene.  

Året som er gått har på mange måter vært et «annerledes» år. Først måtte vi avlyse vårt 

årlige treff på Setermoen grunnet sykdom. Så kom hunde-syken, som satte skrekk i mange 

hunde-eiere og som betød at hunde-relaterte aktiviteter var innstilt i mange uker. I 

skrivende stund er hele samfunnet i unntakstilstand grunnet corona-viruset. En surrealistisk 

og skremmende situasjon ingen vet utfallet av enda. 



 
 

Personlig har jeg tatt avskjed med min elskede lille Aicha og lille Massaki har kommet inn i 

mitt liv. Etter mange år med gamle hunder/hund er det en fryd å ha fått en valp i hus.  

Shiba-miljøet i Tromsø og omegn er godt etablert. Fellesturer har vært avholdt en gang i 

måneden i de perioder det har vært tillat å treffes. I forbindelse med den tradisjonelle 

adventstur tok medlemmer initiativ til å leie hunde-treningshall. Der møtes folk og hunder til 

agility og rallytrening dagen før adventsturen.  

Som alternativ til treffet på Setermoen arrangerte vi en hel-dag hos Grete Storli i Aursfjord. 

Ble litt utstillingstrening, masse kake, etterfulgt av tur i skogen til grillhytte, der pølser var 

grillet. Ble en fin dag for to og firbente. 

Førstehjelpskurs på hund var avholdt febr. 2020 med 11 deltakere. 

Interessen for rasen er stadig voksende og det har kommet flere nye både hunder og folk til 

miljøet i nord i året som er gått. Jeg opplever at det er en positiv og inkluderende stemning i 

miljøet. 

 

Søndre Midt-Norge – Distriktskontakt Kristin Bugge Moe 

Shiba Søndre Midt-Norge startet turåret 2019, allerede 13. januar. Vinterstid er det 

begrenset hvor vi kan gå til fots og i følge med flere hunder. Utover våren og tidlig sommer, 

måtte noen planlagte treff utgå eller endres, pga konfirmasjoner og utstillinger. Senere ble vi 

som alle andre steder, ”innhentet av hundesykdommen”. – Likevel, vi fikk til et par turer i 

Estenstadmarka, en i Leinstrandmarka, noen vandringer i Midtbyen (Tr.h.) med kafébesøk og 

tur på Orkanger. Den siste kom til som en spontan ”reserveløsning”. - Et langstrakt distrikt 

byr på utfordringer. Vi forsøker at de som har behov for skyss, får det, og det har vært tilbud 

om overnatting her i huset.       

 

Førstehjelpskurs på hund ble planlagt og klargjort for gjennomføring i februar 2020. Pga for 

få påmeldte, måtte kurset dessverre avlyses. 

 

I 2018 tok jeg initiativ til det som ble Shiba Søndre Midt-Norge. Nå to år etter, takker jeg for 

meg som distriktskontakt. 

Sør-Vestlandet, Rogaland – Distriktskontakt Gro Karete Bråtveit 
I Rogaland har vi det siste året gått på minst 12 fellesturer. Noen av det litt mere spontane 
slaget og med varierende oppmøte. 
Vi er en fin gjeng og har i løpet av 2019/2020 fått et par nye tilskudd i gruppa. Turene er lagt 
opp til å passe de fleste. Ikke for krevende men ikke for lette heller. 
Det skal være mulig for flest mulig å være med. Likevel har noen av turene kanskje vært litt 
utfordrende både med tanke på lengde og terreng, men jeg tror vi har kost oss sammen og 
det er det viktigste. Planen har vært å få til kurs i løpet av året, men både det og fellesturer 
ser nå litt vanskelig ut pga. covid-19 pandemien. Vi krysser fingre og poter for at vi snart kan 
få møtes igjen, friske og raske alle sammen. Vi ønsker alle som vil velkommen i facebook 
gruppen vår, den heter Shiba Turgruppe. 



 
 

 

Styret har ikke mottatt beretning fra andre distriktskontakter. 
 
Kurs i klubbens regi 
I starten av 2020 ble det gjennomført totalt 4 førstehjelpskurs kurs i klubbens regi. 
 
Valpeformidler 
Ole Arntzen fungerer som klubbens valpeformidler. 
 
Valpeformidleren har mottatt i snitt ca. 1 ny henvendelse fra potensielle valpekjøpere per 
uke. Henvendelsene er både per epost, per telefon og facebook. Det har også blitt henvist til 
liste over oppdrettere som fremgår av klubbens hjemmeside. På forespørsel har interesserte 
fått mer utfyllende informasjon. 
 
JUNnytt  
Gro Karete Bråtveit har fungert som redaktør i hele 2019. Det ble gitt ut totalt 4 klubbaviser i 
2019. Innholdet har vært en blanding av fagstoff, informasjon fra styret og medlemmers 
beretninger om aktiviteter eller livet med hund. 1 måned etter at papirutgaven er sendt ut, 
publiseres bladet på klubbens nettside. 
 
Eldre utgaver av klubbavisa er nå lagt ut på hjemmesiden. 
  
Beretning fra redaktor: Det siste året har det vært gitt ut fire nummer av JUNnytt. Det er 
alltid spennende å arbeide med medlemsbladet selv om resultatet ikke alltid blir optimalt. 
Flere medlemmer har bidratt både med artikler og annonser, noe som settes umåtelig stor 
pris på!  
Det har vært spennende de gangene artikler har skapt engasjement og diskusjon.  
Da oppleves det ekstra givende å holde på med "avis-jobben". Så håper jeg at dere 
medlemmer vil fortsette å bidra til kommende utgaver av JUNnytt,  
klubben og dets medlemsblad er avhengige av at vi som medlemmer er med og bidrar til å få 
det slik vi vil ha det. Nå jobbes det med utgave 2 for året, en utgave jeg håper det vil bli 
interessant å lese. 
 

Sunnhetsutvalget (heretter SU) 

Beretning fra SU 2019-2020 

Ann Margot Whyatt og Christen Lang har vært medlemmer av SU i hele perioden. Lisbeth 

Høyem og Gitte Hjort Sørensen var medlemmer til november 2019, da de begge trakk seg. 

For å erstatte dem, oppnevne styret to nye medlemmer, Solvor Nærland og Laila Nagel.  

Fram til 1.04.2020 har SU hatt 5 møter på Skype + et fysisk møte over to dager i Bergen, i 

tillegg til korrespondanse på epost og andre elektroniske medier.  

I handlingsplanen framgår det at kartlegging av helse og adferd gjennom en ny 

helseundersøkelse og en revisjon av RAS skal gjennomføres i inneværende periode. 



 
 

SU fortsatte arbeidet med enkeltsak, og har seinere jobbet intensivt med 

helseundersøkelsen. Det ble vedtatt å bruke det digitale verktøyet Google Forms. Spørsmål 

om kløe/pels og adferd ble særlig vektlagt, og SU prøvde i størst mulig grad å etterspørre 

objektive kriterier (som utredninger og diagnoser) framfor svarernes subjektive vurderinger. 

 

Lenker til helseundersøkelse for hver av de tre rasene vi har i Norge (shiba, kai og shikoku) lå 

åpen for besvarelse på JUN sin hjemmeside i perioden 9. desember 2019 til 17. februar 

2020, med utvidet frist for shiba på 8 dager. 

 

SU informerte i forkant om at helseundersøkelsen snart ville komme i JUN-nytt nr 4/2020. I 

tillegg til informasjon på klubbens hjemmeside da undersøkelsen ble åpnet, ble det opplyst 

om og seinere påminnet om den tre ganger, på 8 Facebookgrupper knyttet til rasene. Også 

alle oppdrettere som har hatt kull ble tilskrevet to ganger med oppfordring om å informere 

sine gamle og nye valpekjøpere om helseundersøkelsen.  Siden noen eiere hverken er 

medlemmer av klubben eller aktive på sosiale medier, etterspurte vi dessuten epostadresser 

hos NKK for å kunne informere dem, men av personvernshensyn deler ikke NKK dette. 

Det kom inn 317 svar om shiba, noe som utgjør ca 15 % av alle registrerte hunder i Norge fra 

1988 og fram til i dag, inkludert alle importer og eksporter.Dette var en lavere svarprosenten 

enn ønsket. Om kai kom det inn 7 svar av 9 registrerte hunder, inkludert importer og 

eksporter. Det kom også inn svar om 1 shikoku av 3 hunder totalt i Norge.  

SU har seinere jobbet med oppsummering av svarene som kom inn, og vil overlevere 

resultater av helseundersøkelsen til styret i begynnelsen av april. 

Når arbeidet med helseundersøkelsen er ferdig, vil SU begynne forarbeidet med revisjon av 

RAS for klubbens raser. Men Hovedstyret i NKK har bedt klubbene utsette revisjon av RAS til 

nye it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilt, og arbeidet med de nye 

helseverktøyene er sterkt forsinket. Det synes derfor ikke å være mulig å bli ferdige med 

dette arbeidet før årsmøteperioden går ut. 

Ann Margot Whyatt         Christen Lang         Solvor Nærland         Laila Nagel 

 

Aktiviteter knyttet til NKK 

Ole Arntzen representerte klubben på NKKs representantskapsmøte (RS) 30. november og 1. 

desember 2019. Saksdokumenter og protokoll fra møtet er tilgjengelig på NKKs nettside.  

 

Styret sendt inn høringssvar på flere høringer mottatt i perioden. Flere av høringene har 

korte frister, men styret har etterstrebet å svare på alle aktuelle høringer. 

 

Annet  

- Klubbens nye hjemmeside www.junnorge.no var klar ved årsskiftet 2018-2019. 

Hjemmesiden og klubbens facebook-side har blitt aktivt benyttet ifm. formidling av 



 
 

informasjon. 

 

- Gro Karete Bråtveit og Vanja Marie Sigvartsen har hatt ansvaret for klubbens instagram-

konto. 

 

- Ordinær blodsporprøve ble gjennomført 31. august og 1. september 2019. Det var svært 

gode påmeldingstall både lørdag og søndag. 

 

- Dommerkonferanse ble gjennomført 11. og 12. januar 2020. 

  - I forkant av dommerkonferansen lørdag 11. januar ble det arrangert et 

medlemsmøte med foredrag fra Shigeru Kato fra Japan med ca. 40 deltakere. 

 

- Klubben deltok med stand på dogs4all lørdag og søndag. Besøkende hadde anledning til å 

møte den «vanlige» hundeeier, samt eiere med mye og variert erfaring.   

 

- Klubbens epost-adresser er endret fra 2020. 

 

- Helseundersøkelse er gjennomført. 

 

- Styret har revidert reglene for «årets utstillingshund».  

 

- Det arbeides med revidering av organisasjonshåndboken. 

 

- SU arbeider med revidering av RAS, men de avventer klarsignal fra NKK for å kunne avslutte 

arbeidet.  

 

- Oppdretterkonferansen er besluttet utsatt grunnet prioritering av gjennomføring av 

dommerkonferansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           Vedlegg 3 

 

Sak 3. Regnskap 2019 med revisjonsberetning 

 

 
 

  Balanse 2019     

Konto Kontotekst Åpningsstatus Sluttstatus 

1 Kasse  kr -    0 

2 Konto postbanken  kr -    0 

3 Kortsiktig gjeld/Forskuddsbet inntekt  kr -    0 

4 Utestående fordringer  kr               5,00  0 

5 Konto klubb Handelsbanken  kr     129 020,11   kr       106 876,33  

6 Konto utstilling Handelsbanken  kr               1,00  0 

10 Lager Utstillingsrosetter  kr         2 012,33  9597,39 

20 Lager salgsartikler  kr       18 099,51  15133,35 

30 Utstillingsmateriell  kr -    0 

  Sum:  
 kr     149 
137,95  131607,07 

  Resultat 2019  kr   -17 530,88    

    

  Kontrollsum  kr     128 142,07  128142,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

  Resultat 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 
  Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

103 Gavemedlemskap fra oppdretter 0 0     

104 
Medlemskontingent overført fra 
NKK 0 81075   

 kr           
75 000  

110 Salg av klubbeffekter 0 7426,46   
 kr            
4 000  

111 Salg av Shiba-kalender 0 838,78   
 kr           
10 000  

112 Annonse i Shibakalender 0 0   - 

120 Annonser i Medlemsblad 0 600    kr              500  

130 Annonser for medlemmer i HSP  0 0   - 

140 Inntekter kurs & arrangementer 0 34614,26   
 kr           
20 000  

180 Utstillinger påmeldingskontigent 0 14823   
 kr           
24 000  

181 Utstillinger katalogsalg 0 0   
 kr            
1 000  

182 Utstillinger katalogannonser 0 0    kr                   -  

183 
Utstillinger Salg av mat og 
drikke 0 0    kr           6 000  

184 Utstillinger loddsalg 0 0    kr           7 000  

198 Renteinntekter 0 80    kr                50  

199 Andre inntekter 0 9988    kr          10 000  

200 Aktivitetsavgift utstillinger 0 0  kr           3 500    

201 Samarbeidsavgift NKK 0 0 -   

202 
Kollektiv abonnement 
”Hundesport” 0 0 -   

210 Annonsering i ”Hundesport” 7500 0  kr           6 000    

220 Kostnader årsmøte 11569,7 0  kr          10 000    

221 Kostnader styremøter 997 0  kr           2 000    

225 Reiseutgifter 9294 0  kr              500    

230 Kontorrekvisita og porto 847 0  kr           1 000    

240 
Medlemsbladet produksjon og 
utsending 44744,93 0  kr          40 000    

245 
Trykking og utsending av 
shibakalender 0 0  kr           7 000    

250 Drift av nettside 7885,75 0  kr           8 000    

260 Kjøp av klubbeffekter 7880 0  kr           2 000    

270 Premieringer i klubben 0 0  kr           1 000    

275 
Kostnader kurs & 
arrangementer 20973 0  kr          32 000    

280 Utstillinger dommerkostnader 0 0  kr          10 000    

281 Utstillinger premier 25441,65 0  kr          10 000    

282 Utstillinger katalogtrykking 0 0 -   

283 Utstillinger leie av lokaler 0 0  kr           5 100    

284 
Utstillinger kjøp av mat og 
drikke for salg 0 0  kr           4 000    

285 
Utstillinger kjøp av lodd og 
gevinster 0 0 -   

286 
Utstillinger Annonse og andre 
utgifter 16000 0  kr           9 000    

298 Renteutgifter og gebyrer 2004,25 0  kr              500    

299 Andre utgifter 11823 0  kr          17 000    

  Sum:  166960,28 149445,5  kr   168 600,00   kr   157 550,00  

  Resultat 2019 -17514,78   -11 050,00   

  Kontrollsummer:  149445,5 149445,5  kr   157 550,00   kr   157 550,00  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           Vedlegg 4 

Sak 4. Handlingsplan for perioden 2020/2021 

 

- Informere oppdrettere og hannhundeiere om viktigheten av å ha en god bredde i avlsbasen 

i rasene. 

 

- Skaffe oversikt over arvelige sykdommer i rasene. 

 

- Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er rasetypisk atferd i rasene. 

 

- Ferdigstille RAS når NKK sitt nye IT-verktøy for avl- og helsestatistikk er klar. 

 

- Planlegge gjennomføring av oppdretter/avlsseminar for oppdrettere, hannhundeiere og 

alle andre som er interessert i avl og oppdrett i 2021. 

 

- Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2021. Utstillingen skal arrangeres i 

samarbeid med NAK og NAAK.  

 

- Være åpne for forslag til nye klubbeffekter på proffsport.no.  

 

- Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Målet er faglig innhold, informasjon og 

beretninger. Det skal etterstrebes at informasjon publiseres i avisa først, med mindre det er 

strengt nødvendig. Klubbavisen publiseres på klubbens hjemmeside 1 måned etter utsendt 

papirutgave. 

 

- Fortsette arbeidet med oppdatering av ny hjemmeside (www.junnorge.no). Ønskelig at 

sosiale medier (facebook og instagram) fortsatt brukes aktivt. Den gamle nettsiden 

(www.norskshibaklubb.net) avsluttes 01.01.2021. 

 

- Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og 

bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder. 

  - Det er ønskelig at hvert distrikt har 1 inntektsgivende arrangement pr. år. 

 

- Dogs4all: planlegge og gjennomføre stand og raseparade på dogs4all 2020. 

 

- Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via SU, slik at 

kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere 

av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer. 

 

- Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2020 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA) 

 



 
 

 

 

           Vedlegg 5 

Sak 5. Innkomne forslag 

 

Sak 5-1 Kontingent 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent. 

 

Begrunnelse: Medlemskontingenten ble sist endret på årsmøtet i 2019. 

 

Sak 5-2 Utsending av årsmøteinnkalling 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag: Styret foreslår at utsending av innkalling og årsmøtepapirer skjer per epost. 

 

Begrunnelse: Klubben vil spare ca. 8 000,- på at innkalling og årsmøtepapirer sendes ut per 

epost, samt at det vil være mer tidsbesparende. 

 

Forslag 5-3 Utdanning av medlemmer 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag: Styret foreslår at det opprettes en egen konto for utdanning av medlemmer.  

 

Begrunnelse: Klubben trenger kompetanse og engasjement. Det kan da for eksempel søkes 

om at klubben refunderer halve kursavgiften på relevante dommer/instruktørkurs innenfor 

ulike hundesporter i regi eller godkjent av NKK. Eget budsjett på kr. 10 000. Gjeldende fra 

01.01.2021. Egne kriterier skal utarbeides og medlemmene kan sende inn egne forslag til 

kriterier.  

 

Forslag 5-4 Åpen stambok for Kai 

Forslagsstiller: Bente Vedal og Mette Vedal 

 

Forslag: Foreslår at klubben åpner for åpen stambok på rasen Kai. 

 

Begrunnelse: Vi ønsker at klubben skal åpne for åpen stambok på rasen Kai, siden KKA som 

er rasens klubb i Japan ikke utsteder exportpedigree  og man derved ikke vil få registrert en 

import i NKK. 

Det er veldig få om ikke ingen av rasen Kai som registreres i Nippo eller JKC 



 
 

 

Det er flere land som nå har denne ordningen for rasen Kai. Blant annet Finland, Italia og 

Polen. 

 

Dette innebærer at det da blir tatt en DNA test når hunden er 15 mnd samt at 2 dommere 

må godkjenne rasen 

 

Dette er ønskelig å få til slik at vi kan få inn nytt blod, da mesteparten av det som er her i 

Norden nå er beslektet med det vi allerede har 

 

Styrets innstilling: Styret støtter innsendt forslag, men ønsker følgende endring i forslagets 

ordlyd: «JUN anbefaler åpen stambok for rasen Kai» 

 

Styrets begrunnelse: For at dette skal kunne innføres må det settes ned en arbeidsgruppe på 

3-5 personer som skal utarbeide dokumentasjonen styret trenger for å klarere og 

gjennomføre dette før søknad sendes til NKK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

            Vedlegg 6 

Sak 6. Budsjett 2020 
 

Resultat 2020 Regnskap 2020 Budsjett 2020 

Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

Gavemedlemskap fra oppdretter 0 0     

Medlemskontingent overført fra NKK 0 0    kr          95 000  

Salg av klubbeffekter 0 0    kr           4 000  

Annonser i Medlemsblad 0 0    kr              500  

Inntekter kurs & arrangementer        kr          30 000  

Utstillinger inntekter  0 0    kr          35 000  

Renteinntekter 0 0    kr                50  

Andre inntekter 0 0    kr          10 000  

Kostnader årsmøte 0 0  kr          12 000    

Kostnader styremøter 0 0  kr           1 000    

Reiseutgifter 0 0  kr           8 000    

Kontorrekvisita og porto 0 0  kr           1 000    

Medlemsbladet produksjon og utsending 0 0  kr          45 000    

Drift av nettside 0 0  kr           8 000    

Kjøp av klubbeffekter 0 0  kr           2 000    

Premieringer i klubben 0 0  kr           1 000    

Utstillinger utgifter       kr          25 000    

Kostnader kurs & arrangementer 0 0  kr          70 000    

Renteutgifter og gebyrer 0 0  kr           2 000    

Andre utgifter 0 0  kr          17 000    

Sum:     kr   192 000,00   kr   174 550,00  

Resultat 2020    -17 450,00   

Kontrollsummer:     kr   174 550,00   kr   174 550,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            Vedlegg 7 

 

Sak 7. Personvalg 

Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet: 

- Nestleder Sunniva Bjørkvik 

- Kasserer Thea Ringerike 

- Styremedlem Ole Arntzen 

- Valgkomiteen: 

  - Bodil Sellie Fosseide 

- Revisor Helle Sletvold 

 

Følgende kandidater stiller til valg: 

 

Leder 

- Vibeke Standal 

Jeg er ei dame på 40+ som nå stiller til gjennvalg. Bosatt i Snertingdals dype skoger, hvor jeg 

og hundene får gjøre det vi liker best.... Gå turer og nyte naturen. Jeg har hatt flere 

styreverv, både i kommunepolitikk og frivillige organisasjoner. De to siste årene har jeg hatt 

vervet som styreleder i JUN. Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet vi har i styret nå, hvor 

vi har klart å øke aktivitetstilbudet og informasjonsflyten ut til medlemmene. Vi har over 300 

medlemmer. Mitt mål er at klubben arrangerer minst en aktivitet for medlemmene i hver 

landsdel årlig, i tillegg til at vi har en kjerne i klubben som holder styr på organisasjonen og 

jobber for sunne raser. 

 

Sekretær 

- Nina Dalsegg 

Mitt navn er Nina Dalsegg, jeg er 26 år gammel og er oppvokst på en sauegård i en liten bygd 

kalt Rindal. De siste 5 årene har jeg bodd og jobbet i Oslo mens jeg har fullført min 

Bachelorgrad ved Universitetet i Oslo.  Jeg har en Bachelorgrad i Kultur og Samfunnsfag, med 

fokus på Øst-Asiatisk kultur og Japansk språk. Kort og godt betyr dette at jeg kan en del 

japansk og har en god forståelse av asiatisk kultur. Iløpet av min studietid har jeg bodd i 

Japan i 5 mnd der jeg studerte japansk språk ved 城西国際大学 (Jousai International 

University).  Under studiet var jeg også aktiv i fagutvalget for Japansk med japan-studier ved 

UiO. Samt vært fadder under fadderordningen året 2015 og 2016.  

Jeg fullførte mine studier i Juli 2018, og jobber pr i dag fulltid som operatør hos GE 

Healthcare.  Jeg har en liten familie som består av min herlige forlovede Jonas Aakre Wik og 

vår lille hårdott av en Shiba inu  på snart 6 mnd.   

Dessverre har jeg ingen erfaring med sekretærjobber og er ny i hundemiljøet, men slike ods 

har ikke stoppet meg tidligere, og det stopper meg heller ikke fra å prøve nå. Det som gjør 



 
 

dette vervet så interessant for meg er at dette er det nærmeste jeg har kommet til relevant 

praksis med tanke på utdanningen min.                                        

  Dette gir meg mulighet til å få aktuelle erfaringer som jeg kan ta med meg fremover.   
 
Styremedlemmer 
- Rosanna Malde Anderssen 
Hei, jeg heter Rosanna Anderssen, jeg er 22, og her er jeg og Korra (Eriko No Kuroyuki Go av 
Enerhaugen). 
Jeg jobber på Musti Jærhagen, Korra er med på jobb hver dag såklart. 
Jeg er oppvokst med hund, vi hadde en Chow-chow blanding, med det forelsket jeg meg i 
det fantastiske asiatisk spisshund lynnet. Korra er min første hund, og da også min første 
Shiba. 
Jeg gleder meg masse til å prøve henne i både agility, utstilling og blodspor. Jeg er spent på 

hva rasen, og denne tøffe lille jenta har å by på! 

 

- Mika Hætta 

Heisann! Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de få shikokene vi har her til lands. Jeg er 24 år 

og jobber til daglig som digital designer. Vi har alltid hatt hund, men de siste årene har jeg 

kjent mye på at jeg ikke bare ønsker å eie, men også drive aktivt med hund. Dermed begynte 

jakten på riktig rase, og underveis ble jeg helt forelsket i nihon ken med sin rike historie og 

sine særegne trekk. Shikoku virket å være midt i blinken! I januar hentet jeg Rei i Japan, og 

nå prøver jeg å lære meg så mye som mulig om de japanske urhundene – samtidig som jeg 

er veldig opptatt av å spre kunnskap og skape interesse rundt shikoku. I hundesport er jeg 

helt fersk (har kun drevet med elgjakt tidligere) og forhåpentligvis finner Rei og jeg noe vi 

begge liker, men vi skal i alle fall prøve oss på vår første utstilling på Japanspesialen. 

Forhåpentligvis kan jeg bidra med stort engasjement og et ferskt perspektiv i JUN, og det 

hadde vært sabla stas å få bidra i arbeidet! 

 

Varamedlem 

- Solvor Nærland: 

Selv om Solvor har bodd i Bergen mesteparten av livet, holder hun fremdeles noenlunde på 

jærdialekten. Shiba kom inn i livet til Solvor i 1996, og har siden blitt der. Solvor levde først 

sammen med Ranko og Zenmai, og var da en aktiv utstiller. Hun sugde også til seg alt hun 

maktet om avl, helse og oppdrett i de årene, både gjennom samtaler med oppdretter og 

andre fagfolk ved å delta på alle kurs som NKK arrangerte innen disse områdene. I tillegg fikk 

Solvor praktisk erfaring ved å være med på en rekke valpefødsler og oppfølging av valper. Nå 

bor hun med Hamako og Tabi, som også har hatt hvert sitt valpekull. De lever et rolig liv, 

men koser seg med turer i den flotte naturen byfjellene rundt Bergen og med andre 

hundeaktiviteter i mindre skala. Solvor opprettet Norsk Shibaregister i 2007 og oppdaterer 

fremdeles registeret. Her er det ønskelig å ha med flest mulig av shibaer som er født i Norge 

eller importert til landet. Solvor var klubbens leder i 3 år fra 2007, og hadde deretter diverse 

verv i styret og i SU i noen år. Noe hun fremdeles er stolt over, er å ha bidratt til utarbeiding 



 
 

av det oransje infoheftet om shiba, RAS-utredningene og klubbens organisasjonshåndbok. 

Solvor ønsker å få være med på lignende oppgaver for klubben i fremtiden. På årsmøtet 

2019 var Solvor utnevnt som æresmedlem av JUN. 

 

- Inger Cecilie Saari 

34 år og lærer av yrke, bosatt i Kautokeino. Er samboer og har en datter på 8 år.  

Jeg har hatt egen hund i 15 år. Hadde først en dobermannhanne, som var en familiehund og 
min første egenkjøptehund som jeg deltok med på to utstillinger. Ellers trente jeg 
hverdagslydighet med han og prøvde ut blant annet klikkertrening med. 
Jeg ble kjent med rasen shiba i år 2008 da noen i familien kjøpte en shibahanne.  
 
Familien har i dag to shibatisper. Chika (Shibatroll's Icequeen) som er vår første shiba som vi 
kjøpte i 2012 og Aisha (NUCH Hannoluohkka's Akane Aisha) er datteren til Chika f. 2015.  
Jeg er interessert i utstilling, avl, litt rally lydighet og hverdagslydighet. Men har ikke 
konkurrert i annet enn utstilling hittil.  
Jeg er innehaver av Kennel Hannoluohkka.  
 
- Geir Saxeide 
Jeg er 51 år, gift og bor på Klepp. 
Vi har 2 Shibaer i familien som er 1 år (Miko) og 3 år (Vinni). 
Vinni på 3 år er godkjent ettersøkshund og har vært med på hjortejakt og reinsdyrjakt. 
Driver med en del utstillinger med Vinni og Miko, både i innland og utland. 
 

Vara revisor 

- Lise Kommisrud 

Mitt navn er Lise Kommisrud 50 år, jobber som kokk. Har sittet i styre for mange år siden. Er 

gift med Bent Jaabæk. Jeg har hatt shiba siden 2002. Har nå tre shiba tisper Kiri 14 år, Sushi 

10 år og Zuka 6 år og to samojeder Levi's 4 år og Perle 3 år. Har vært aktiv med shiba på flere 

områder, bla. Agility, spor, lydighet, rallylydighet og utstilling. Men først og fremst så er våre 

hunder gode turkamerater, og sofahunder. 

 

Valgkomite 

- Randi Eide: 

Jeg er 66 år og bor på Sotra utenfor Bergen. Har hatt hund sammenhengende i 36 år og har 

nå en shiba tispe på 4 år. Før det hadde vi labrador og akita/GJD/American Akita og har hatt 

3 kull på AA. Jeg var med å starte Great Japanese Dog klubb da rasen ble delt, og satt i styret 

der i mange år. Jeg har gått på forskjellige kurs i regi av NKK - Hund og Samfunn, 

Adferdsproblemer hos hund, med Karen Overall og oppdretterskolen 1 og 2. 

I jobbsammenheng har jeg vært hovedtillitsvalgt i tidligere KFO - nå Delta.  

Som nå pensjonist, går dagene i lange turer med Abby. 

 

- Ingrid Anette Høgvoll 

Jeg bor i Lier, med sønnen og to shibafrøkner. Jeg har hatt Shiba de siste ti årene og er stolt 



 
 

oppdretter av seks deilige valpekull, med kennelnavnet Hakushu. Jeg har tidligere hatt andre 

klubbverv. 

 

Vara valgkomite 

- Stina Lande 

Stina (29 år) er lektor og har jobbet en del år på ungdomstrinnet i Drammen, men er 

opprinnelig fra Sør-Helgeland. Yoshi (3 år) er hennes første hund, og sammen har de prøvd 

ut ulike flere aktiviteter/kurs, samt er jevnlig å se på JUN sine arrangementer omkring på 

Østlandsområdet. Nå bruker de mest tid på rallylydighet, som de trener aktivt med 

Drammen Brukshundklubb. Stina har erfaring fra frivillig arbeid og verv, fortrinnsvis knyttet 

til fagforening og hjemløse katter. 

 

- Beate Eriksen 

Har to shibaer, Kinu snart 12 år og Ori 9 år. Drev med utstilling og aktiv med shibastrikk for 

klubben noen år. Nå blir det mest turer i skog og mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stemmeseddel 2020 

Verv Navn Info Ja Blank 

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Leder (2 år) Vibeke Standal Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Sekretær (2 år) Nina Dalsegg  Valgkom. Innst.   

 

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss 

Styremedlem (2 år) Rosanna Malde 
Anderssen 

Valgkom. Innst.   

Styremedlem (2 år) Mika Hætta Valgkom. Innst.    

 

Tre kandidater til valg, sett maks 3 kryss 

Varamedlem (1 år) Solvor Nærland Valgkom. Innst.   

 Inger Cecilie Saari Valgkom. Innst.   

 Geir Saxeide Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Vara revisor (1 år) Lise Kommisrud Valgkom. Innst.   

 

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss 

Valgkomite (2 år) Randi Eidi Valgkom. Innst.   

 Ingrid Anette Høgvoll    

 

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss 

Vara valgkomite (1 
år) 

Stina Lande Valgkom. Innst.   

 Beate Eriksen    

 



 
 

 

FULLMAKT 
 
 

Jeg ___________________________gir med dette 
 

     ___________________________ fullmakt til  
 

å bruke min stemme ved årsmøtet i JUN 29.05.2020 
 
 
 
 
 

________________                       ___________________ 
Sted/dato     Underskrift 

 
(Fullmaktsskjema må sendes inn på forhånd) 

 
 
 
 
 
 

KLIPP – KLIPP – KLIPP -KLIPP 
 
 
 
 
 

STEMMEKONTROLLSKJEMA 
 
 
 

For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne kontrollere at du er 
stemmeberettiget. Denne lappen må derfor sendes sammen med din stemmekonvolutt slik 

at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer. 
 

IKKE legg den i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!  
(Se beskrivelse av fremgangsmåte i «bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme» 

under) 
 
 
 
 

Stemmen er avgitt av:    ___________________________ 
        Bruk blokkbokstaver 



 
 

 

 

Bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme 

 

1) Fullmakter ved avstemming i saker: 

Klubbens lover gir i § 3-2 mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet å gi 

sin fullmakt til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha tre – 3 – fullmakter. 

 

Fullmakter må i år sendes inn på forhånd av den som har fått fullmakt og presenteres ved 

registrering. Adresse ved innsending av fullmaktsskjema: 

JUN v/ Vanja Marie Sigvartsen 

Tomasjordvegen 53 B 

9024 Tomasjord 

 

2) Forhåndsstemmer ved valg: 

Klubbens lover gir i § 3-2 mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg. 

Forhåndsstemming foregår på følgende måte; 

 

- På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. Det angis ved hvert verv hvor 

mange kryss man kan sette. Hvis det settes for mange kryss, vil forhåndsstemmen bli kjent ugyldig. 

- Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt = stemmekonvolutt 

- Stemmekonvolutten legges i en ny konvolutt sammen med stemmekontrollskjema og sendes til: 

JUN v/Vanja Marie Sigvartsen 

Tomasjordvegen 53 B 

9024 Tomasjord 

 

NB: Ikke skriv ditt navn på stemmeseddelen eller den konvolutten du legger den i. For at stemmen 

skal bli godkjent må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse og være poststemplet senest to 

uker før årsmøtet (15.05.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Klubblover for Japansk urhundklubb i Norge 

stiftet 27.06.1998 

Vedtatt av årsmøtet den 18.05.2018 med senere endringer, senest av 

05.09.2019 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel klubb den 22.10.2019 

 
Kap 1. Innledende bestemmelser 

 

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 

 

Klubbens navn er Japansk Urhundklubb i Norge, og forkortes til JUN. Klubben er et selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. 

 

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde 

NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre). Klubben 

plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle 

motstridende mot disse. 

 

Klubben omfatter rasene hokkaido, kai, kishu, shiba og shikoku. 

 

Klubben har verneting i Oslo. 

 

§ 1-2 Formål 

 

JUN har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av de enkelte hunderasene. 

 

JUN skal også arbeid for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både 

når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

 

§ 1-3 Definisjoner 

Klubbens organer: 

  - Årsmøtet 

  - Ekstraordinært årsmøte 

  - Styret  

  - Valgkomite 

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

 

JUN er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 



 
 

 

JUN skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for 

medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med 

lovmalen. 

 

Kap. 2 Krav til medlemskap 

 

§ 2-1 Medlemskap 

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. 

 

Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid 

gjeldende disiplinærbestemmelser. 

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte JUNs og NKKs virksomhet, samt å følge JUNs og NKKs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 

forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt 

regelverk. 

 

Husstandsmedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem.  

 

Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av JUN. 

Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv 

betale grunnkontingent (GK) til NKK. 

 

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemer. 

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via ”Min side” på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) 

til klubben. 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen 

uregulert gjeld til klubben. 

c) Strykning på grunn av manglende grunnkontingent til NKK. 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7. 

 

§ 2-3 Medlemskontingent 

 

Alle enkeltmedlemmer betaler grunnkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent 

til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  

 

Medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt. 

 



 
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner 

NKKs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 

 

Kap. 3 Organisasjon 

 

§ 3-1 Høyeste myndighet 

 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. Juli. 

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 

ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben krever ¾ 

flertall). 

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanket stemmer 

teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 

oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har 

oppnådd alminnelig flertall. 

 

Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. 

Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

 

§ 3-2 Møte og stemmerett 

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøte avholdes, og har vært medlem 

i minst 6 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 kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen 

medlemmer kan stille med mer enn 3 – tre – fullmakter på årsmøtet. 

 

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet 

senest to uker før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal 

innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. 

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 

talerett, men ikke stemmerett. 



 
 

 

§ 3-3 Innkalling 

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel. 

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes per 

post og publiseres på klubbens nettsider. 

 

Med innkallelsen skal følge: 

  - Saksliste 

  - Årsberetning 

  - Regnskap med revisors beretning 

  - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styre i hende senest 6 uker før møtedato.  

  - Budsjett for neste år 

  - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende 

senest 6 uker før møtedato.  

 

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtets oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen 

og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye 

saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge: 

  - Leder for 2 år 

  - Nestleder for 2 år 

  - Sekretær for 2 år 

   - Kasserer for 2 år 

   - 3 styremedlemmer for 2 år 

  - 3 varamedlemmer for 1 år 

  - 1 revisor for 2 år  

  - 1 vararevisor for 1 år. 

  - Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år 

  - 2 varamedlemmer for valgkomiteen for 1 år 

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for 

dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

 



 
 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 

frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 

valg. 

 

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger 

det. 

 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. 

 

Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. 

 

Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag 

er ikke tillatt. 

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 

være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

 

Kap. 4 Styret 

 

§ 4-1 Styrets myndighet 

 

Styret er klubbes høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

§ 4-2 Vedtak og representasjon 

 

Styret  er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes 

med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er 

forslaget forkastet. 

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 

føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for 

medlemmene og NKK. 

 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 

nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 



 
 

 

$ 4-3 Styrets oppgaver er å 

- Lede klubben mellom årsmøtene 

- Avholde årsmøte 

- Drive klubben i samsvar med klubbens formål 

- Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 

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

for særkomiteer, sunnhetsutvalg og redaktør. 

- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen. 

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

 

§ 5-1 Valgkomite 

 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. 

 

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

 

§ 5-2 Revisor 

a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet.  

b) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

Kap 6. Diverse bestemmelser 

 

§ 6-1 Lovendringer 

 

Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

 

Vedtektene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på 

det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 

§ 6-2 Tolking av lovene 

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK, jf. NKKs lover § 6-1. 

 

§ 6-3 Oppløsning 

 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 

 

Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 



 
 

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet 

noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

 

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner 

Simpelt flertall: 

  - Flest stemmer 

Alminnelig flertall: 

  - 50% + 1 av de avgitte stemmer 

  - Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall: 

   - 50% + 1 av de avgitte stemmer 

  - Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall: 

  - 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 

  - Blanke stemmer teller 

  - Bruk er vedtektsfestet 

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTET! 

 
 
 
 

HUSK Å HA PAPIRENE KLAR TIL ÅRSMØTET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


