INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER

JAPANSK URHUNDKLUBB I NORGE
2021

VIKTIG INFORMASJON
På bakgrunn av situasjonen med koronavirus og tiltak som er iverksatt av
myndighetene, arrangeres JUNs årsmøte 2021 digitalt. Teknisk informasjon
vil bli publisert så snart som mulig på: https://junnorge.no/arsmote/
Dette innebærer blant annet:
- «Prøvemøte» vil bli gjennomført onsdag 19.05.2021 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 Mika Hætta, Gry Hætta og Ole
Arntzen
- Ole Arntzen er IT-ansvarlig før og under møtet
Det innkalles til
årsmøte i Japansk Urhundklubb i Norge
Årsmøtet avholdes:
Tid: Fredag 21.05.2021 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 2021:
Møteleder: Bjørn Fornes.
3 personer til tellekorps: Mika Hætta, Gry Hætta og Ole Arntzen
(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
-

Ole informerer kort om RS

3) Regnskap 2020, se vedlegg 3
4) Handlingsplan 2021-2022, se vedlegg 4
5) Innkomne forslag, se vedlegg 5
6) Budsjett 2021, 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.
Avstemningsregler
Avstemning 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 avstemningen skal
foregå. Krav om skriftlig avstemning skal tas til følge.
Åpen avstemning 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.
Avstemning 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 forhåndsstemning.
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 avstemning.
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemningen 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 2020-2021
Leder: Vibeke Standal
Nestleder: Sunniva Bjørkvik fram til 03.11.20
Sekretær: Nina Dalsegg (ble valgt på årsmøtet, men trakk seg før konstituering av styret)
Kasserer: Thea Ringerike
Styremedlemmer: Ole Arntzen, Mika Hætta (nestleder fra 03.11.20), Rosanna Anderssen
Varastyremedlemmer: Solvor Nærland, Inger Cecilie Saari, Geir Saxeide

Styret har pr. 11.03.21 gjennomført 8 styremøter. Det er planlagt 2 møter til før årsmøtet.
Økonomi
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på 5 839,45 kroner.
Medlemmer:
Klubben hadde 401 medlemmer pr. 31.12.20. Av disse var 4 æresmedlemmer, og 22
husstandsmedlemmer.
Pr. 13.04.21 har klubben 390 medlemmer.
Japanspesialen 2020
Mange hadde sett fram til at klubben skulle være med på å arrangere trippelutstilling i
forbindelse med Japanspesialen 2020. Utstillingskomiteen hadde lagt ned en god innsats og var
i rute til arrangementet da vi dessverre blei nødt til å avlyse grunnet smittevernstiltak og
innstramminger i samfunnet.
Klubbeffekter
- Det har vært 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, pepperkakeformer, kopper, klokke, sekk,

rasekompendium, jubileumspin etc.
- Salget av klubbeffekter har vært preget av at de to arrangementene vi selger litt på i løpet av
året, Japanspesialen og Dogs4All, har vært avlyst. Salget har dermed vært begrenset.
Distriktskontakter/andre kontaktpersoner
Klubben har distriktskontakter fordelt over hele landet. Det har vært begrenset
aktivitet i flere distrikter grunnet korona-pandemien. Vi har likevel bedt om
beretninger fra distriktskontaktene, og har fått inn følgende:
Beretning fra JUN sin distriktskontakt i Nord-Norge 2020-2021
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.
Korona til tross har vi det fortløpende år klart å holde oppe aktiviteten med fellesturer. 10
fellesturer er avviklet i Tromsø. Langt de fleste har vi bare møttes og gått en tur i lag, enkelte
ganger har vi hatt med litt servering til en rast underveis. Det er veldig varierende fra gang til
gang, hvor mange som deltar på disse turene. Noen ganger er vi bare 4-5 stykker andre ganger
12-14. Uansett er det mitt inntrykk at både to og firbente koser seg.
Det årlige treffet på Setermoen ble dessverre også avlyst i år grunnet usikkerhet rundt korona
restriksjoner.
Som distriktskontakt opplever jeg også den økende interesse for vår rase. Jeg får stadig flere
henvendelser vedr. rasen, oppdrettere og prosessen å bli Shiba-eier. Jeg har forsøkt meg på en
opptelling og kommer til at i alle fall rundt 15 oppdrettere er representert med deres hunder
her i nord. Syns det er et flott mangfold.
Min oppfatning er at Shiba-miljøet i Tromsø og omegn oppleves som inkluderende og trygt. Alle
har vi selvfølgelig verdens beste Shiba, og alle opplever vi ulike utfordringer. Da er det godt å
kunne dele gleder og utfordringer med andre i tilsvarende situasjon.
Håper at det kommende år vil gi mer forutsigbarhet i forhold til korona. Håpet er at kunne
fortsette med våre fellesturer. Forhåpentlig får vi også til et treff og evt. en form for kurs.
Lone Filipsen
Beretning fra JUN sin distriktskontakt på Østlandet 2020-2021
It hasn’t been easy to arrange meetings and walks the last year - or unfortunately has not been
possible at all. It looks like it will probably stay like this for the rest of the year. But to look in for
the future!
Anna-Sofia Vintersol

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 e-post, 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 perioden. Det ble gitt ut totalt 4
klubbaviser i 2020. 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 hjemmeside. Gro
Karete tok initiativ til å bytte trykkeri sommeren 2020. Som en følge av billigere priser hos det
nye trykkeriet, gikk vi over til å utgi bladet i farger høsten 2020.

Beretning fra Sunnhetsutvalget (SU) for perioden 2020-2021
Medlemmer av SU har vært Ann Margot Whyatt, Christen Lang, Solvor Nærland og Laila Nagel.
Før påske 2021 har SU hatt 4 møter på Skype i tillegg til korrespondanse på e-post og
messenger. SU hadde dessuten tenkt å møtes fysisk en helg, men det har ikke vært mulig pga
koronasituasjonen.
SU har jobbet mye med revisjon av RAS for shiba, og har oppdatert tall om populasjonsstørrelse,
hvilke hunder som er brukt i avl, og antall kull pr hund. Vi har oppdatert tabeller om HD, AD,
patella og øyeundersøkelser, og har også oppdatert tabell med innavlsgrad.
NKK tar ikke imot de reviderte RAS-dokumentene før nye it-verktøy for beregning av avl- og
helsestatistikk er på plass. Arbeidet med de nye helseverktøyene er sterkt forsinket i likhet med
oppdatering av IT-verktøy generelt. Oppdaterte tall og tabeller i RAS er derfor foreløpig til intern
informasjon.
SU har startet jobb med revisjon av RAS for kai og shikoku, og vil utvide disse dokumentene i
forhold til opprinnelig RAS.
SU har fått en fast spalte i JUN-nytt kalt «SU informerer», og bidrar med info, innlegg og/eller
artikler.
SU har publisert hannhunds- og tispeliste for 2020 sammen med en tekst der vi presiserer
viktigheten av bredde i avlsbasen.
SU planlegger i samarbeid med styret nå et raseseminar som skal være i oktober. Seminaret vil
være for både oppdrettere, hannhundeiere og alle andre interesserte eiere av våre raser.
Hovedtema vil være utfordringer som framkom i helseundersøkelsen, og som har vært

prioriterte mål i RAS: allergi og adferd. Også rage vil bli belyst. Erfarne og spennende forelesere
med høy kompetanse har sagt ja til å bidra.
Aktiviteter knyttet til NKK
Ole Arntzen representerte klubben på NKKs representantskapsmøte (RS) 20.03.21. Dette var
et utsatt møte som i utgangspunktet skulle vært avholdt i november 2020. Møtet foregikk for
første gang digitalt. Det vil bli avholdt ekstraordinært RS 25.04 da hele NKKs hovedstyre trakk
seg som følge av resultatet i en sak. Saksdokumenter og protokoll fra første møte er
tilgjengelig på NKKs nettside.
NKK vært preget av en stor økonomisk krise, og styret har først og fremst mottatt ulike
informasjoner fra dem. Det har vært et par høringsutkast hvor styret har svart på det som angår
oss.
Annet
- Det har vært en krevende periode for styret. Dagen etter årsmøtet 2020 mottok vi beskjed fra
den innvalgte sekretæren om at hun ikke ønsket å ta på seg vervet likevel. Sekretæroppgavene
har derfor blitt fordelt på resten av styret i løpet av året. I oktober ønsket nestlederen å trekke
seg fra sitt verv, og saken blei behandlet på styremøtet i november. Det førte til at Mika Hætta
gikk inn som nestleder.
- Selv om klubbens nye hjemmeside www.junnorge.no var klar til bruk ved årsskiftet 2018-2019,
var den ikke ferdig på dette tidspunktet. Det har vært en stor oppgave å flytte innhold fra
gammel til ny hjemmeside, og dette arbeidet har pågått fram til mars 2021. Vi har nå stort sett
fått flyttet over eller arkivert det vi ønsker å bevare videre. Hjemmesiden og klubbens
Facebook-side har blitt aktivt benyttet i forbindelse med formidling av informasjon.
- Både gammel hjemmeside og gamle mailadresser er nå slettet. Nye mailadresser står oppført
på www.junnorge.no.
- Ordinær blodsporprøve blei gjennomført 29. og 30. august 2020. Det var svært gode
påmeldingstall både lørdag og søndag. I tillegg var det en liten kiosk som ga klubben ekstra
inntekter. Vibeke Standal og Laila Nagel stod for arrangementet.
- Styret har ferdigstilt revideringa av organisasjonshåndboka. Dette arbeidet ble avsluttet til jul
2020. Den reviderte versjonen er å finne på klubbens hjemmeside: www.junnorge.no.

Vedlegg 3
Sak 3. Regnskap 2020 og revisjonsberetning

1 Dette gjelder alle typer betalende medlemmer.

2 Selvforklarende post. Denne inntekten ble lavere enn antatt grunnet at de to arrangementene vi selger
en del klubbeffekter på, Japanspesialen og Dogs4all, blei avlyst.
3 Inntekter fra aktører, fortrinnsvis oppdrettere, som har annonser i JUNnytt.
4 Dette er inntekter fra førstehjelpskurs og blodsporprøvene. I tillegg arrangerte vi dommerseminar i
samarbeid med Newfoundlandsklubben. JUN betalte hele regninga mot at Newfoundlandsklubben
betalte sin andel direkte til oss. Dette utgjør 13 292,- av denne inntektsposten.
5 I og med at Japanspesialen 2020 blei avlyst, søkte JUN om støtte fra krisepakken til Lotteri- og
stiftelsestilsynet. Hele summen på denne posten utgjør støtten vi fikk.
6 Selvforklarende post.
7 Denne posten brukes i minst mulig grad, men er fin å ha til poster det er vanskelig å plassere. I
hovedsak dreier denne summen seg om momskompensasjon, nærmere bestemt 10 709 kroner, men
klubben har også fått noen gavebidrag fra medlemmer.
8 Denne posten dekker i hovedsak leie av lokaler samt enkel servering under årsmøtet. Disse kostnadene
falt bort ved digital gjennomføring. Pengene som gikk ut, ble brukt til å sende påskjønnelser til
avtroppende styremedlemmer.

9 Styret hadde ingen fysiske møter i 2020, derfor er denne posten tom.
10 Reiseutgiftene i 2020 dekker reiser i forbindelse med et SU-møte.
11 Denne posten dekker sending av regnskapsbilag mellom kasserer og revisor.
12 Selvforklarende post. Merk at vi har spart betydelige summer på å skifte trykkeri – og likevel har vi

hatt anledning til å gå over til fargetrykking.
13 Selvforklarende post. Det koster både å drifte nettsider og eie domener, som shiba.no og shikoku.no.
14 Det ble ikke kjøpt inn noen nye klubbeffekter siden både Japanspesialen og Dogs4all blei avlyst.
15 Dette dekker trykking av diplomer til mestvinnerlista.
16 Denne posten dekker dommerseminaret, førstehjelpskurs i noen distrikter, samt dommerhonorar og

andre kostnader knyttet til blodsporprøven.
17 Det blei bestilt rosetter til Japanspesialen 2020 før den blei avlyst. Disse er lagerført for bruk på neste

spesial.
18 Renter og gebyrer til banken.
19 Dette er også en post som brukes i liten grad, men som er viktig for bilag det er vanskelig å plassere.

20 000 er donasjon til NKK, den resterende summen er forsikring av klubbens lagerbeholdning.

Vedlegg 4
Sak 4. Handlingsplan for perioden 2021/2022
Styret skal i samarbeid med SU:
- Informere oppdrettere og hannhundeiere om viktigheten av å ha en god bredde i
avlsbasen i rasene. Prøve å 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 raseseminar for oppdrettere,
hannhundeiere og alle andre som er interessert i avl og oppdrett i 2021.
- 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.
- Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2022. Utstillingen skal arrangeres i
samarbeid med NAK og NAAK.
- Søke om NM i blodspor 2022.
- 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.
- Holde hjemmesiden oppdatert. Opprettholde aktivitetsnivået i sosiale medier.
- 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 2021.

- Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2021 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA)
- Fortsette arbeidet med åpen stambok for Kai

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 - vedtektsendring
Forslagsstiller: Styret
Forslag: Styret foreslår at ordlyden i § 3-3 endres til:
“Innkallingen skal sendes per e-post og publiseres på klubbens nettsider.”
Begrunnelse: Det var enighet på årsmøtet i 2020 om å ta dette med i organisasjonshåndboka.
Styret har i ettertid vært i kontakt med NKK som anbefaler at dette vedtas som en lovendring.
Lovendringer krever ⅔ flertall.
Forslag 5-3 Forhåndsstemmer - vedtektsendring
Forslagsstiller: Styret
Forslag: Styret foreslår at ordlyden i § 3-2 femte ledd endres til:
“Forhåndsstemmene skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.”
Begrunnelse: NKK har anbefalt denne endringen da poststempling ikke er like konsekvent
som før.
Lovendringer krever ⅔ flertall.

Forslag 5-4 Publisering av årskonkurranser i JUN
Forslagsstiller: Bente Vedal, Hilde Schyttelvik og Wenche Ulleberg-Bøhmer
Forslag: vi ønsker at listen over årskonkurransene skal publiseres innen første halvdel av
januar. mange oss er veldig opptatt av å kunne reklamere for hvordan hundene/kennelen
vår har gjort det på raseklubbens og nkks mestvinnende lister. Det er da ønskelig at

klubben på lik linje med nkk offentliggjør disse listene innen første halvdel av januar. I
2021 kom listen først i medlemsbladet som ble gitt ut medio april 2021.
Styrets innstilling: Styret anser dette som ordinært styrearbeid. Styret har tidligere gjort
et vedtak om at nyheter fortrinnsvis skal offentliggjøres i medlemsbladet først. Dette har
vært tradisjon i klubben i mange år. Årets første nummer av JUNnytt har manusfrist 15.
februar med utgivelse 1. mars. Bladet var dessverre forsinket i år.

Vedlegg 6
Sak 6. Budsjett 2021

Vedlegg 7
Sak 7. Personvalg
Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet:
- Leder Vibeke Standal
- Styremedlem Rosanna Anderssen
- Valgkomiteen:
- Randi Eide
- Ingrid Anette Høgvoll
Følgende kandidater stiller til valg:
Nestleder
Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de få shikokuene vi har her til lands. Jeg er 25 år, bor på
et gammelt småbruk i Grimstad, og jobber til daglig som digital markedsfører. Til tross for at
jeg er fersk shikokueier, har rasen tatt meg med storm. Nå prøver jeg å lære meg mest mulig
om de japanske urhundene, samtidig som jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap og skape
interesse rundt shikoku. Det har vært en glede å bli kjent med det norske nihon ken-miljøet,
ikke minst har det vært veldig stas å få bidra som styremedlem i klubben!
Sekretær
Marte, 29 år. Lørenskog.
Har Dexter 5 år

Jobber pdd i Oslo Eiendomssenter som Forvaltningsmedarbeider men er på jakt etter
ny jobb da jeg elsker å jobbe i team. Jeg har mye erfaring fra å skrive referater og brev.
Da jeg gjør mye av det i jobben på Oslo Eiendomssenter. Jeg har valgt Shiba fordi det
er en rase som utfordrer meg. Gir meg masse kjærlighet og latter. I tillegg til at nå
kunne jeg aldri sett for meg noe annet enn shiba, for de har tidenes personlighet.
Videre bruker jeg mye tid med venner, trener og har fokus på gode relasjoner.
Kasserer
Elin Uhre
Jeg er nybakt pensjonist og gift med Kyrre, vi har 4 barn og 4 barnebarn. Vår andre shiba, lille
Aika, flyttet inn i familien i midten av oktober. Vi har 10 års erfaring med Shiba inu. Ranko kom
til oss da han var tre år gammel. Han gav oss først og fremst mange gleder og gode opplevelser,
men også noen utfordringer. Etter at utstillingschampionatet var på plass gikk vi over til andre
aktiviteter og fant mye glede for begge parter i blodsporing. Sammen med Lone har jeg også
arrangert shibatreff i Bardu i ca 10 år med deltakelse fra Tromsø i nord til Vesterålen i sør. Jeg
var med å starte opp den lokale hundeklubben for 12 år siden og har vært kasserer der i 10 år.
Jeg har vært aktiv i lag og foreninger gjennom et langt liv og gleder meg til å bidra og gjøre en
innsats for JUN.

Styremedlemmer
Ole Arntzen
Jeg er en 55 år gammel bergenser med «talefeil». Jobber med IT-brukerstøtte.
Organisasjonserfaring: 40 år som speider og speiderleder, og tre år som vara og ordinært
styremedlem i JUN. Jeg utgjorde familiens mindretall da spørsmålet om vi skulle skaffe oss
hund dukket opp. Dermed endte jeg opp som en noe motvillig hundeeier sommeren
2015. Da fikk vi en trivelig shiba som vi kaller Aiko. Hun har gjort det ganske bra på
utstilling og hun har fått valper. Den yngste valpen (Kiki) har blitt boende hos oss, så nå
har vi to shibaer. For oss er de først og fremst familiehunder til selskap og hygge – både
hjemme og på turer som helst går til fjells.
Sara Nicole Andersen
Jeg er 28 år og bosatt i Møre og Romsdal (Surnadal) jeg bor med min samboer, min
datter og vår herligste familiemedlem - Arya.
Arya er en stabeis som elsker å gå lange turer, hun elsker ost og sin bestevenn som
er en lapphund kalt Keira.
Dette er første gang vi har kjøpt oss en shiba og sannelig fikk vi nok å styre med når
hun kom til sitt evig hjem. Vi er uendelig glad i veslejenta vår og gleder oss til å bli
med i styret.
Varamedlem
Sara Leira
Jeg er 31 år gammel og bor på Tørla i Ålesund kommune, sammen med mann og to barn.
Min første hund var en chihuahua, og det ble fort flere! Men etter hvert ville jeg prøve en
annen rase og valget falt på shiba.
Jeg fikk min første shiba i 2019, og rasen ble fort en favoritt!
Hundene er familiemedlemmer, og jeg elsker å tilbringe tid sammen med dem, gå på
turer i skog og mark eller bare slappe av på sofaen. Vi liker også å prøve oss i
utstillingsringen og har tanker om å teste ut agility etter hvert.
Ellen Nina Werpen
Jeg er blitt pensjonist og har nå fått min andre Shiba. Hun er 4 måneder og
heter Saga. For 25 år siden fikk vi en Akitatispe.Hun var en fantastisk hund og
sorgen stor da hun døde 11 år gammel. Etter akitaen fikk vi vår første Shiba
som døde i våres , vel 14 år gammel. Vi har aldri hatt hundene våre på
utstilling. De er først og fremst familiemedlemmer og gode turkamerater.
Med denne valpen er både mannen min og jeg stort sett hjemme, så vi kan
virkelig kose oss med valpeperioden, selv om vi selvfølgelig forsøker å være
gode valpeoppdragere.
Tone B. Nilsen
Jeg er 30 år og har hatt Shiba i straks 10 år. Jeg er oppvokst med hund, og har tidligere
hatt schæfer og Alaskan Malamute før jeg oppdaget den fantastiske og interessante
shibaen. Jeg driver både med utstilling, Weight Pull og kløving med bikkjene mine i tillegg
til avl, men de er først og fremst familiehunder. Jeg er så heldig å ha en flokk på 4 i huset i
tillegg til to små barn så her er det alltid livlig. Jeg er også distriktskontakt for sørlandet og
en ganske hyggelig men opptatt dame.

Revisor
Helle Sletvold
Jeg er 53 år, opprinnelig fra Steinkjer, men bor nå i Tromsø. Jeg fikk min første shiba
for 5 år siden og er nå den lykkelige eier av 2, en fra Bergen og en fra Japan. Har
prøvd mange ulike aktiviteter med hundene, men har landet på at aktiviteter som
skjer i skog og på fjell er det som passer alle sammen best. Tidligere har jeg stilt opp
for klubben som vara og styremedlem og siste periode som revisor, et verv jeg
gjerne fortsetter med.
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
Sindri Joelsson
Jeg er 32 år gammel Islending som bor nå i Nes ved Vorma sammen med 6 hunder, 5 Shiba
Inu og en Husky. Drifter Mjallarshiba kennel sammen med Anna-Sofia Vintersol. Jobber som
programmerer.
Vara valgkomite
Lone Filipsen
Fikk min første Shiba 2003. Siden da har det bestandig vært Shiba i livet mitt. Etter mange år
med gamle hunder, var det en fryd igjen å få valp – nå unghund. Massaki beriker livet mitt hver
eneste dag! Jeg har tidligere hatt ulike tillitsverv i klubben. Er fortsatt distriktskontakt for JUN i
Nord-Norge
Vanja Sigvartsen
28 år gammel og bor i Tromsø med samboer og to hunder. Har shibaen Troy (5 år) og valpen
Aiva. Jobber til daglig som jurist, mens fritiden benyttes på fjellet eller i skogen sammen med
hundene. Ellers er vi aktiv med ulike aktiviteter, som blant annet spor, hverdagslydighet og
utstilling.

Stemmeseddel 2021
Verv

Navn

Info

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss
Nestleder (2 år)

Mika Hætta

Valgkom. Innst.

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss
Sekretær (1 år
supplering)

Marthe Renee Lund

Valgkom. Innst.

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss
Kasserer (2 år)

Elin Uhre

Valgkom. Innst.

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss
Styremedlem (2 år)

Ole Arntzen

Valgkom. Innst.

Styremedlem (1 år)

Sara Nicole
Andersen

Valgkom. Innst.

Tre kandidater til valg, sett maks 3 kryss
Varamedlem (1 år)

Sara Leira

Valgkom. Innst.

Ellen Nina Werpen

Valgkom. Innst.

Tone B Nilsen

Valgkom. Innst.

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss
Revisor (2 år)

Helle Sletvold

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)

Sindri Joelsoon

Valgkom. Innst.

Ja

Blank

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss
Vara valgkomite
(1 år)

Lone Filipsen
Vanja Sigvartsen

Valgkom. Innst.

FULLMAKT

Jeg ___________________________gir med dette
___________________________ fullmakt til
å bruke min stemme ved årsmøtet i JUN 21.05.2021

________________ ___________________
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/ Mika Hætta
Støleveien 108
4887 Grimstad
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/ Mika Hætta
Støleveien 108
4887 Grimstad
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 (07.05.2021). Styret vil i år godkjenne stemmer og fullmakter som er mottatt
samme dag som årsmøtet.

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!

