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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.
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.

Sak 2. Beretninger for perioden:
Styrets sammensetning
Leder: Vibeke Standal
Nestleder: Mika Hætta
Sekretær: Marte Renée Lund
Kasserer: Elin Uhre
Styremedlemmer: Ole Arntzen , Rosanna Anderssen og Sara Nicole Andersen
Vara styremedlemmer: Sara Leira, Ellen Nina Werpen og Tone B. Nilsen
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2a. Styrets beretning for 2021
Styret har avholdt 5 møter i 2021. Fram til årsmøtet i juni 2022 er det planlagt 9 møter til.
Medlemmer
429 medlemmer pr 31.12.2021. Dette er 8 færre enn til samme tid i fjor.
(393 medlemmer, 22 husstandsmedlemmer og 4 æresmedlemmer)
Viktige saker behandlet i styret:
Det har vært satt søkelys på hundehelse, blant annet øyesykdommen glaukom og andre
helseutfordringer innenfor rasene.
Hjemmesiden er oppdatert. Styret har i samråd med SU sørget for oppdatert hjemmeside
med spesiell tyngde på arbeidet til Su og referat fra raseseminar.
Styret har jobbet for å gi det nye styret handlingsrom både innenfor økonomi og aktivitet.
Det har blitt startet et arbeid med å oppdatere rasekompendium for shiba og skrive eget
kompendium for shikoku.
Klubbeffekter
Det har vært meget begrenset salg av klubbeffektene. Klubben har et lite lager med
refleksskjerf, pepperkakeformer, kopper, klokker etc. Det har også vært mulig å kjøpe
klubbeffekter gjennom www.proffsport.no . Det er mulig for medlemmene å få andre
varer i sortimentet til Proffsport med klubbens logo på. Klubbeffektene blir blant annet
solgt i forbindelse med Japanspesialen og Dogs 4All, disse arrangementene har vært
avlyst på grunn av Covid- 19 pandemien og dette har vært med på å begrense salget.

Løsningen har vært lite kjent og delvis komplisert. Det bør sees på nye muligheter for
bestilling, for eksempel med felles bestillinger.

Aktiviteter
Sporleggingskurs : 15. juni 2021: Teorien gikk digitalt med Hans Petter Klokkerengen fra
Kompetansegruppa ettersøk fra NKK, til sammen 11 deltakere, 2 deltok kun på den
digitale delen og 9 deltok både på den digital og den praktisk delen.
Utstilling: Pinsehelgen ble igjen avlyst pga. covid situasjonen. En snartenkt komité klarte
likevel å arrangere en dobbelelutstilling på Harestua 22 august.
Blodsporprøvene: 28. og 29. august 2021: Det var 61 påmeldte ekvipasjer. 6 dommere
var i sving, 3 aspiranter/elever . Dugnadsgjengen besto av Vibeke Standal, Mika Hætta,
Harriet Skogen Gleditsch, Torstein Olav Gleditsch, Ole Arntzen og Birgitte Hageseter. Det
ble en vellykket helg. I eliteklassen var topp tre på lørdag tre inneværende og tidligere
norgesmestre i blodspor.
Raseseminar: 30. og 31. oktober 2021. Sunnhetsutvalget hadde ansvar for det faglige
innholdet. Styret hadde ansvar for den administrative tilretteleggingen. 13 deltakere fra
hele landet deltok. Det ble en innholdsrik helg med mange faglige foredrag om helse og
hundevelferd.
Handlingsplanen: ble fulgt opp og gjennomført med unntak av åpen stambok kai og salg
av klubbeffekter.
Klubben fikk innvilget søknaden om å arrangere Norsk Mesterskap i blodsporing i 2022.
Styret er svært fornøyde med å kunne opprettholde en stor aktivitet til tross for Covid-19
og strenge restriksjoner i den forbindelsen. Styret har i perioder vært preget av
sykemeldinger blant medlemmene i styret. På tross av dette har vi klart å fordele
oppgavene innad i styret og holdt et godt aktivitetsnivå.

Aktiviteter knyttet til NKK: Klubben har fått regelmessig informasjon fra NKK. Det var
ingen fra klubben som deltok på RS dette året på grunn av misforståelser innad i styret.
.

NKK har etablert nytt elektronisk system på søknad om prøver og utstillinger. Det har
vært en del startproblemer med det nye systemet.
Det er også etablert en ny e-post mellom NKK og klubbene.
Klubben har svart på henvendelser og høringer fra NKK på saker som angår våre raser og
har holdt oss nøytrale i andre saker. f.eks rettsaken mot NKK og andre raseklubber.

2b. Beretninger distriktskontakter og utvalg
Nord- Norge: Lone Fillipsen
Østlandet: Anna Sofie Wintersol (t.o.m august). Sandra Janzsó (fra september)
Midt Norge : Sissel Skjelbred
Søndre Midt Norge: Kristin Bugge Moe
Sørlandet: Tone B. Nilsen
Vestland: Gullborg R. Knudsen
Sør-Vestlandet: Gro Karete Bråtveit
Valpeformidler: Ole Arntzen
JUNNytt: redaktør Gro Karete Bråveit
Sunnhetsutvalget: Laila Nagel, Christen Lang, Solvor Nærland, Ann Margot Whyatt, Mika
Hætta
Utstillingskomiteen: Maiken Brenden (t.o.m. mai), Mika Hætta og Helle Sletvold (fra
januar 2022)
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Beretning fra JUN sin distrikskontakt i Nord-Norge 2021-2022
Nord-Norge er et stort distrikt og aktiviteter foregår hovedsakelig i Tromsø og omegn.
Corona restriksjoner til tross har vi klart at avholde aktiviteter gjennom hele året. Vi har
hatt fellestur i Tromsø hver måned med unntak av sommermånedene. 10 turer har det
blitt. Det er sjeldent mange på disse turene, men mitt inntrykk er at både to og firbente
koser seg. I forbindelse med en utstilling i Harstad, hadde vi også en fellestur der.

Etter to år uten treff, klarte vi atter at få til et Shiba-treff på Setermoen (indre Troms). Et
treff der vi møtes lørdag formiddag og avslutter søndag etter lunsj. I år var blodspor
hovedtema.
Som distriktskontakt opplever jeg stadig flere henvendelser vedr. anskaffelse av
Shiba-valp. Det er med glede, jeg har lest hva valpeformidler i JUN har skrevet på JUN sin
hjemmeside, fint at kunne henvise til det.
Mvh Lone Filipsen

Shiba Søndre Midt-Norge

Ved inngangen av 2021, var vi i koronamodus. Siden vi måtte leve med savnet av felles
shibaturer, ble alle oppfordret til å poste bilder og presentasjoner av sine kjære 4-bente.
Det har vært hyggelig å bli litt kjent med noen av hundene og eiere på den måten også.
Etterhvert fikk vi mulighet til fysiske møter, dog med korona-avstand. Likevel skulle det gå
lang tid. Årsaken var lange opphold i Lakselv, Porsanger. Fra mars til ut i september var
hundene mine og jeg, mer i Lakselv enn hjemme. Tiden var sterkt preget av leting etter en
valp fra oppdrettet mitt. Valpen hadde kommet bort fra eierne sine rett over nyttår.
Dessverre forsvant alle tegn på liv, omkring tiden for valpens 1-årsdag. Dette kombinert
med borreliose etter flåttbitt i Finnmark, har preget distrikts kontaktens aktivitet.
14.november var det duket for vår første fellestur til Estenstadhytta. Vi var både ”gamle”
og ”nye” hunder og mennesker, mennesker med og uten egne hunder. En positiv
opplevelse og mye god sosialisering for shibaene. Som vanlig ble det en del avbrekk, for å
svare andre turgåere på spørsmål om rasen. Selv om de ikke er så veldig mange, vekker de
oppsikt.
6. mars hadde vi tur/aktivitetsdag på Orkanger. Hunder og eiere kunne prøve ”nye”
aktiviteter. Det ble kickbike og kjettigtekk, før bespisning og hundeprat her i huset, i
Spreke Poters lokaler, - god ro-trening for hundene. En av de eldre som har noe
ubehag/smerter i bakpartens muskulatur, fikk laserbehandling innimellom kaffe- og
tekopper.
På bakgrunn av fremkomne ønsker, har vi hatt en prøveperiode med innendørs
Utstillings– og miljøtrening. Det er stor rift om leie av hallen, og tilgjengelige tider var ikke
de mest gunstige. Tilbakemeldingene fra de som har deltatt, har vært positive. Treningene
ble lagt opp ut fra ønsker/behov fra de frammøtte. Min vurdering etter erfaringene så
langt, er at dersom medlemmene ønsker et slikt tilbud, må vi finne tidspunkter som
passer flest mulig, bestemme hyppighet, og deretter leie hall i meget god tid på forhånd.

Antall deltakere har mye å si for hvordan treninger kan legges opp og gjennomføres. Evt
utendørstreninger er enklere å fastsette.
Vinteren har holdt et fast grep om landsdelen vår, med is og holke på turstier og
gangveier. Over påske satser vi på barmarkstur i bynært område.
Medlemstallet i Shiba Søndre Midt-Norge har økt jevnt og trutt. I skrivende stund, er vi ca
180 medlemmer, hvor mange 4-bente vites ikke. Medlemmene oppfordres til å komme
med forslag til turområder og aktiviteter.
April 2022
Kristin Bugge Moe

Shiba Sør-Vestlandet
I Rogaland har vi det siste året hatt ti turer og to utstillingstreninger.
Oppmøtet har vært varierende, mye på grunn av covid.
Vi satser på flere hyggelige treff i 2022.
Mvh/Gro

Årsberetning fra valpeformidler
Jeg har oppdatert og utvidet informasjonen på JUNs nettsider for valpeformidling –
https://junnorge.no/valpeformidling/ – med svar på mange av spørsmålene jeg har fått.
Etter dette har antall henvendelser gått ned fra ca én i uken til ca én i måneden. Jeg tror
interessen for shiba fortsatt er stor, men at informasjonen på nettsiden har redusert
behovet folk har for å kontakte valpeformidler.
Jeg legger også ut annonser med nye kull på https://junnorge.no/kull/ , men tar gjerne i
mot flere. Også der alle valpene er reservert.
Ole Arntzen
Redaktør JUN
Den siste perioden har det vært utgitt 4 nummer av JUNnytt.
Innholdet har vært variabelt og det må rettes en stor takk til alle som har bidratt med smått og
stort.
Veldig kjekt det nå kommer i farger.
Gro

Årsberetning fra utstillingskomiteen
Til tross for korona startet året med et håp om at Japanspesialen kunne arrangeres i
pinsehelga som planlagt – sannsynligvis med strenge koronarestriksjoner. Dessverre gikk
vi en ny lockdown i møte og spesialen lot seg dessverre ikke gjennomføre. Inn mot
sommeren lettet heldigvis restriksjonene, og sammen med NAK og NAAK begynte en
dobbeltutstilling å ta form. Samme helg som NKK Lillehammer, 22. august, avholdt
klubbene en felles dobbelutstilling med totalt 151 påmeldinger – hvor alle rasene hadde
mulighet til å vinne to storcert hver. Utstillingen ble et fint plaster på såret etter to avlyste
spesialer, og til tross for mye usikkerhet rundt smittesituasjonen, kunne vi endelig møtes
igjen. Takk til alle som deltok og bidro!
Utstillingskomiteen besto i inngangen av året av Mika Hætta og Maiken Brenden. I mai
trakk Maiken seg fra vervet. Styret lyktes ikke med å finne et nytt medlem, noe som ikke
var overraskende med tanke på den daværende koronasituasjonen. Vibeke Standal bisto
derfor i arbeidet rundt dobbelutstillingen. I begynnelsen av 2022 kom Helle Sletvold inn i
komiteen, og arbeidet med årets spesial er godt i gang!

Årsberetning fra sunnhetsutvalget
SU har bestått av Ann Margot Whyatt, Christen Lang, Solvor Nærland og Laila Nagel.
I juni kom Mika Hætta inn i SU da Solvor hadde varslet at hun ville trekke seg ut senere på året.
Solvor Nærland og Christen Lang valgte å trekke seg fra SU i slutten av 2021.

Alle møtene har vært gjennomført digitalt, med unntak av et fysisk møte i 22. april i
Holmestrand i forbindelse med NKK sitt avlsrådkurs 23 –24. april.
Det ble i løpet av året lagt mye arbeid i rasespesifikk avlsstrategi for klubbens raser. RAS er
revidert og oppdatert for shiba, kai og shikoku. Vi venter fortsatt på tilbakemelding på når disse
kan sendes til NKK for godkjenning. NKK har satt ny frist 01.06.2023, men denne kan bli endret
dersom de nye dataprogrammene for statistikk på helsedata ikke blir ferdigstilt i tide.
30.-31. oktober arrangerte SU raseseminar på Jessheim/Gardermoen med 22 deltakere
inkludert styreleder og SU-medlemmer. Her ble det holdt forelesninger om blant annet allergi,
rage, RAS, avl og atferd. På nettsiden og i JUNnytt finnes det inngående referater og artikler fra
seminaret. Under raseseminaret rakk vi ikke over alle temaene på dagsorden, og måtte derfor
korte ned deler av foredraget om nye RAS. Christen Lang, med hjelp av Ole Artnzen, avholdt
derfor et webinar den 21. april om eksteriør hos shiba.

Videre arbeidet SU med øvrig formidlingsarbeid for klubbens raser i JUNnytt og på klubbens
hjemmeside. Det har også blitt gjort en innsats for å innhente informasjon og kartlegge den
totale helsen til shiba utover hva som er tilgjengelig i DogWeb og helseundersøkelsen fra 2020.
Mot slutten av året ble det mye fokus rundt glaukom, noe sunnhetsutvalget også har jobbet
spesifikt med å kartlegge og innhente informasjon om.
I første JUNnytt 2022 ble det publisert hannhund- og tispeliste for 2021 og helsestatistikk for
shiba. SU jobber videre med webinar om MH-test – hva det er og hva det kan brukes til, samt
hvordan dette kan være et nyttig verktøy for klubbens raser. Dette webinaret vil bli holdt til
høsten.
I april var alle tre medlemmer tilstede på NKKs avlsrådkurs, som resulterte i godt faglig påfyll og
god læring. Det var spesielt interessant å høre nye tanker rundt helsetesting, genetisk variasjon,
kommende avlsverktøy og mulig ny forskrift om avl av hund. Referat vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene.
Sunnhetsutvalget
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Sak 3. Regnskap 2021 og revisjonsberetning

1 Dette gjelder alle typer betalende medlemmer
2 Selvforklarende post. Det ble ingen inntekter grunnet at de to arrangementene vi selger
en del klubbeffekter på, Japanspesialen og Dogs4all, ble avlyste.
3 Annonser fra aktører, fortrinnsvis oppdrettere, som har annonsert i JUNnytt
4 Dette er inntekter fra kurs i blodsporlegging, blodsporprøvene og raseseminaret.
Inntektene her må sees i sammenheng med utgiftene i posten ”kostnader kurs og
arrangementer”.
5 Dette er inntekter fra dobbeltutstillingen i avgust. Arrangert i samarbeid med NAK og
NAAK.
6 Selvforklarende post
7 Denne posten brukes i minst mulig grad. I hovedsak dreier denne summen seg om
momskompensasjoner fra NKK, ekstra momskompensasjon kr 1.795,- for å stimulere til
aktivitet og den ordinære momskompensasjonen på kr 14.647,-

8 Denne posten dekker hovedsakelig leie av lokaler samt enkel servering under årsmøtet.
Disse kostnadene falt bort i 2021 fordi årsmøtet ble gjennomført digitalt.
9 Styret har kun hatt digitale møter, derfor står denne posten i 0.
10 Reiseutgifter i 2021 har i hovedsak gått til å dekke reiser i forbindelse med
Raseseminaret.
11 Denne posten dekker sending av bilag mellom kasserer og revisor.
12 Selvforklarende post.
13 Selvforklarende post. Det koster å drifte nettsider og eie domene, som shiba.no og
shikoku.no.
14 Selvforklarende post. Ingen nyttet muligheten til å få støtte til kursing i 2021
15 dette dekker trykking av diplomer til mestvinnendelista.
16 Denne posten dekker dommerhonorarer og andre kostnader til blodsporprøven, kurset
i blodsporlegging og raseseminaret.
17 Denne posten dekker utgifter i forbindelse med dobbeltutstillingen i august. I
hovedsak honorarer til dommere og skrivere. Posten må sees i sammenheng med post 5
som er inntektene av arrangementet. Utstillingen var i samarbeid med NAK og NAAK.
Overskuddet er fordelt på alle tre klubbene.
18 Renter og gebyrer til banken.
19 Dette er også en post som brukes i liten grad, men som det er viktig for bilag som det
er vanskelig å plassere. Forsikring av klubbens lagerbeholdning kr 3.053,-
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2022/2023
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. (Hovedstyret NKK
har vedtatt å utsette frist for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) til 1.6.2023 pga it
verktøy)
- 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 og gjennomføre Japanspesialen i pinsen 2023. Utstillingen skal arrangeres i
samarbeid med NAK og NAAK. 2 Japanske dommere er booket.
- Arrangere NM Blodspor 2022.
- Være åpne for forslag til utvikling av klubbeffekter
- Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Det kreves en egen redaktør for oppgaven.
Vurdere digitale alternativer..?
- 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.
- Oslo Dog Show (tidligere Dogs4all): NKK har valgt å arrangere en ren hundemesse hvor den
tradisjonelle utstillingen vil arrangeres på annen lokasjon påfølgende helg. Styret tar stilling til
om dette er aktuelt for klubben å delta på.
- Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2022 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA)

- Fortsette arbeidet med åpen stambok. På grunn av endrede regler for utstedelse av
eksportstamtavler i den japanske kennelklubben er fremover ikke mulig å få en fullverdig
registering i FCI på hunder fra NIPPO (gjelder alle våre raser), slik som tidligere. Den japanske
kennelklubben kan nå kun utstede såkalte export pedigree appendix som er en begrenset
eksportstamtavle og gir kun rett til registrering i FCI sitt sideregister. Dette innebærer noen
restriksjoner som mulighet til å vinne titler, men gir rom for avl og bruk av hundene som en
fullverdig registrering. Etter tre generasjoner vil avkommene få en fullverdig registrering.
Det må tas en vurdering på om dette løser problemstillingen rundt import av kai fra Japan eller
om arbeidet med åpen stambok bør fortsette. Det må også vurderes om denne løsningen er
god nok for klubbens andre raser, eller om man skal vurdere åpen stambok for flere av rasene.
- Starte arbeidet og planleggingen mot dommerseminar vinteren 2023/2024.
- Fortsette arbeidet med rasekompendiene.
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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. Klubben har en god
økonomi og har blitt drevet med overskudd siden økningen i 2019.

Sak 5-2 Utvidet helsetest:
Forslagsstiller: Styret
Styret har de siste årene fått henvendelser angående hunder med mulig arvbare lidelser blant
shiba. SU og styret har ikke lykkes med å kartlegge omfanget eller sett at avlen har skiftet
retning. Klubben har gitt ut informasjon og satt ekstra fokus på de aktuelle lidelsene.
Vi har ikke lykkes i å oppdrive god statistikk på arvbare sykdommer hos shiba i Europa, noe som
gjør bildet uoversiktlig. Styret ser at klubben og rasen kan ha store fordeler for videre avl
dersom enkelte lidelser kartlegges.
Forslag: Styret foreslår at alle norskregistrerte avlsdyr av rasen shiba, i en periode på 5 år,
pålegges en utvidet helsesjekk hvor kjent status av følgende lidelser skal fremgå i DogWeb.
Kravene om nevnte helsetester frafaller etter endt prøveperiode. Dersom det er ønskelig å
videreføre noen av testene etter endte 5 år, må disse enkeltvis vedtas på nytt årsmøte.
Styret ønsker at det stemmes enkelthvis på hvert underpunkt.
a) Patellaluksasjon - En arvbar lidelse som er lite utbredt/kjent på rasen, men som det vil være
av verdi for rasen å kartlegge omfanget av – også for å unngå eventuelle problemer i fremtiden.
Veterinærkonsulenter i NKK anbefaler patellasjekk av alle hunder under 12kg. I tillegg er det
ikke uvanlig med shiba som har steile bakbensvinkler, og siden det ofte kan være sammenheng
mellom steil knevinkel og lukserende patella er det ønskelig å utelukke at dette kan bli et
problem. Vi vet også at flere oppdrettere får sjekket patella uoffisielt hos veterinær, og ønsker å
sikre at denne data blir gjort tilgjengelig. Undersøkelsen utføres uten sedering og er både rask
og enkel, og lar seg lett kombinere med andre undersøkelser eller helsetester hos veterinær.
Veterinær må være godkjent gjennom NKK og det må bestilles skjema i DogWeb i forkant av
undersøkelsen. Hunden må være fylt 12 mnd ved undersøkelsen, og testen trenger kun å tas én
gang.
Info fra NKK:

Navnet patellaluksasjon viser til at kneskåla (patella) skyves ut av normal stilling (lukseres,
luksasjon). Normalt ligger patella i en glidefure, og glir opp og ned i denne furen når kneet
strekkes og bøyes. En årsak til at kneskåla forlater normal stilling kan være bygningsfeil i hele
bakparten, slik at bakbeina ikke er rette når en ser hunden bakfra. Det vil også bidra negativt
dersom glidefuren er dårlig utviklet og for grunn. Patellaluksasjon er altså et sammensatt
problem. Patellaluksasjon er en arvelig tilstand, men arvegangen er dessverre ikke kjent. Det er
sjeldent at skade er eneste årsak til patellaluksasjon, men en skade kan bidra til utviklingen av
symptomene eller gjøre dem verre. Oftest er begge bein affisert, men ikke alltid.
Når kneskåla forskyver seg ut av stilling kan det føre til smerter og ubehag for hunden, kneet kan
tilsynelatende “låse seg” for et øyeblikk, hunden kan få unormale bevegelser og på sikt kan det
utvikles artroser i knærne. Noen hunder hinker plutselig på tre bein noen skritt innimellom, som
for å riste kneskåla på plass. Hunden må være minst 12 måneder gammel når den undersøkes.
Gradering av patellaluksasjon gjøres med en skala fra 0-3.
Les hele artikkelen:
https://www.nkk.no/getfile.php/13278441-1508247669/Dokumenter/Helse/Patellaluksasjon/P
atellaluksasjon-Hsp2.pdf

b) Øyelysning - Øyelidelser er svært alvorlig for hunden som blir rammet og klubben har ingen
oversikt over hvor utbredt dette er på shiba. Øyelysning kan avdekke både sykdom som påvirker
hundens syn og gir irritasjon. Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi anbefaler øyelysning på
shiba for utviklingskatarakt, NKKs veterinærkonsulenter anbefaler øyelysning på alle avlshunder.
Øyelysingsresultatet er gyldig i ett år, slik at hunder som skal brukes i avl må øyelyses på nytt før
avl dersom tidligere attest har gått ut. Det anbefales også det øyelyses dersom eier mistanker
forandring på hundens øynene.
Info fra Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi:
Synet er svært viktig også for dyr. Tap av syn nedsetter evnen til kommunikasjon med
omverdenen. Det er viktig med regelmessig undersøkelse av din hunds øyne for tidlig å kunne
oppdage sykdom som kan medføre smerter eller tap av synet. Ved å diagnostisere arvelige
øyesykdommer og gi råd om bruk i avl, kan vi begrense forekomsten av tilsvarende problemer i
kommende generasjoner.
Hunden må være ID-merket før undersøkelsen. Deretter foretas en første undersøkelse. Videre
får hunden øyedråper for at pupillåpningene skal kunne utvides slik at linser og netthinner kan
vurderes. Hunden sitter på et undersøkelsesbord og trenger ikke å sederes. Øyelyseren bruker et
indirekte oftalmoskop for å se på netthinnene. Spaltelampe brukes for å undersøke linse, fremre
deler av øyet og øyelokkene. Resultatet av øyelysingen registreres elektronisk på NKK’s Dog
Web. Eier får vite resultatet med en gang.
Les hele artikkelen:
https://nsvo.no/om-oyelysning

c) Gonioskopi - Gonioskopering er en utvidet øyetest, og gjøres for å se på vinklene i hundens
øye og avdekke øyelidelsen glaukom. Sykdommen er også kjent som “grønn stær”. Lidelsen er

alvorlig, opptrer ofte akutt og kan føre til amputasjon av øyet dersom sykdommen ikke
oppdages tidlig og behandling blir iverksatt. Lidelsen er arvbar, men kan også oppstå etter fysisk
påvirkning. Det anbefales å gjennomføre undersøkelsen ved 1, 4 og 7 års alder. Man får ikke
foretatt gonioskopi på en hund uten å samtidig gjennomføre øyelysning. Disse kan gjøres enten
med eller uten sedering. Eier får vite resultatet med en gang, og attesten er gyldig frem til neste
undersøkelse. Det finnes en liste på NKK.no over autoriserte øyelysere også hvem av disse som
foretar gonioskopi. Undersøkelsen kan enkelt kombineres med andre helsetester som
patellasjekk, HD-/AD-røntgen og lignende.
Da det den siste tiden har blitt testet flere affiserte individer, ønsker styret å kartlegge omfanget
og jobbe proaktivt for at glaukom ikke skal bli et utbredt problem i rasen. Gonioskopi står også
på Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi sin avlsanbefaling på shiba.
Info fra Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi:
Trange avløpsvinkler Glaukom (”grønn stær”) er en øyesykdom som skyldes at væsketrykket inne
i øyet blir høyere enn normalt. Normalt skal det være en balanse mellom væsken som
produseres i øyet og væsken som dreneres ut igjen. Væsken forlater øyet i avløpsvinkelen
mellom hornhinne og regnbuehinne (iridocornealvinkelen). Hos hunder med glaukom er det
dårligere avløp av væske fra øyet enn normale hunder. Det fører til at væsketrykket inne i øyet
kan stige og det utvikles glaukom. Glaukom er en smertefull og alvorlig øyesykdom.
Det er mulig å bedømme avløpsvinkelen ved hjelp av en metode som kalles gonioskopi. En
konveks kontaktlinse legges på hornhinnen etter lokalbedøvelse av øyet, og så ser man ned i
vinkelen gjennom denne linsen. Ut fra gonioskopi-undersøkelsen bedømmes hunden som mildt,
moderat eller uttalt.
Det er en sammenheng mellom unormale iridocornealvinkler og glaukom, og det er vist at nære
slektninger av glaukom-hunder oftere har unormale vinkler enn hunder fra linjer der det ikke
forekommer glaukom. Men det er ikke slik at alle hunder med unormale vinkler utvikler
glaukom, heller ikke slik at en hund med normale vinkler med absolutt sikkerhet ikke utvikler
glaukom. Flere faktorer er involvert i utvikling av arvelig glaukom, og vi kjenner ikke til alle de
medvirkende faktorene. Det er også slik at flere tisper enn hannhunder får glaukom.
Les hele artikkelen:
https://nsvo.no/artikler/glaukom-og-gonioskopi

Sak 5-3 HD-indeks i dogweb:
Forslagsstiller: Styret
Styret ser at HD-indeks er et nyttig verktøy ved planlegging av avl og gir oppdretter et oversiktlig
bilde over HD status på både foreldre og familiedyr over flere generasjoner. SU har på vegne av
styret innhentet nødvendig dokumentasjon som støtter oppunder forslaget.
Kravet til å få HD-indeks er: Kun raser som i gjennomsnitt har minimum 100 registrerte hunder
pr. år de siste 5-10 år og der 35% av hundene over røntgenalder har kjent HD-status, kan få

beregnet HD-indeks.
De siste ti år har shiba hatt registreringstall over 100 bortsett fra i 2013 med 88 hunder.
Prosentandel røntgenfotograferte hunder i forhold til registrerte valper i perioden 2012-2021 er
det 55,9% I en 5 års periode 2017-2021 er det 58,2%
Disse tallene tilfredsstiller shiba kravene til at HD-indeks kan beregnes.
Hva er HD-indeks og hva kan den brukes til?
Sitat fra NKKs hjemmeside: Indeksen beregnes ut fra både hundens eget HD-resultat og
røntgenfotograferte slektningers resultater.
Indeksbasert avl er et verktøy som gir mulighet til større avlsmessig framgang, enn hvis man kun
legger vekt på dyrets egne egenskaper. Spesielt er bruk av indekser nyttig for egenskaper som
har som har lav til moderat arvegrad, og der flere gener er involvert. Begge deler er tilfelle for
HD. HD-indeksen viser hundens avlsverdi for HD i forhold til gjennomsnittet i rasen.
Gjennomsnittet av HD-status hos de siste årgangene med røntgenfotograferte hunder i rasen
tilsvarer et indekstall på 100. En hund med indeks under 100 har en lavere avlsverdi for HD enn
gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 har en bedre avlsverdi. Summen
av indekstall for foreldrene i en kombinasjon bør være over 200, så framt man ønsker å tilføre
rasen noe positivt med tanke på HD.
Faktorer som inngår i NKKs indeksberegning:
●
●
●
●
●
●

Egen HD-status
Kjønn
Røntgen år (hvilket år hunden tok røntgenbildene)
NKK-registrerte slektninger som ligger inne i NKKs database
Arvegrad (rasespesifikk)
Gjennomsnitt for rasen (det hundens «familie-HD-status» måles opp mot)

NKK har et pilotprosjekt sammen med den svenske kennelklubben om sammenslåing av norsk
og svensk database for et par utvalgte raser, og felles norsk-svensk indeksberegning for disse
rasene. Prosjektet er første steg i et arbeid som har som målsetning å danne en felles
norsk-svensk hundedatabase for alle raser, hvor beregning av indekser går på tvers
av landegrensene.
Hvor ofte oppdateres HD-indeksen?
NKK oppdaterer indeksen 5 ganger i året. Hunder som får et HD-resultat like etter en
indeksberegning, må vente til neste beregning før de får en indeks.
Hvordan bruke indeksen i avl?
Ved tenke kombinasjoner av foreldredyr heller enn å bare vektlegge hundens egen indeks eller
HD-grad, kan man benytte flere hunder i avl uten at man risikerer å forverre HD-situasjonen i
rasen. Det fins hunder som har gode egenskaper som er viktige å føre videre, selv om de ikke er
helt på topp mht. HD. En hund med HD-indeks under gjennomsnittet (f.eks. 95) som pares med
en hund med en indeks tilsvarende over gjennomsnittet (f.eks. 105), vil gi en helt
gjennomsnittlig kombinasjon med tanke på HD (samlet indeks på 200).

Forslag: Styret foreslår at klubben innfører HD-indeks på shiba.

Sak 5-4 Sunnhetsutvalget velges av årsmøte
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Svein Ulleberg-Bøhmer, Svein-Thore Ulleberg-Bøhmer,
Tone Paulsen, Lena Sparbo Vanvik, Bente Vedal og Hilde Schyttelvik

Sunnhetsutvalget velges av årsmøte.
Slik det er pr i dag har ikke medlemmene noen påvirkning på hvem som skal sitte i kommiteen,
eller hvor lenge.
vi tenker at det er opp til dagens medlemmer av SU å finne ut hvor mange som skal sitte i
komitten og hvor lenge vervet skal være, da det er den sittende komiteen som sitter med
kompetansen rundt hva som er best for komiteens arbeid.

Forslag: Vi ønsker at SU fremover skal velges av årsmøte og at det er opp til valgkommiteen å
finne kandidater til komiteen.

Styrets innstilling:
JUN er underlagt NKK sin lovmal. I klubbloven § 1-1 og § 4-3 fremgår det tydelig at dette
er styrets oppgave og en endring av lovmalen kun kan skje dersom særskilt dispensasjon
er gitt av NKKs hovedstyre. Styret har også vært i kontakt med en representant fra NKK
sitt hovedstyre, som understreker at dette står i lovmalen og at foreslått praksis dermed
er i strid med dagens lovverk.
Sunnhetsvalget er et rådgivende organ som skal hjelpe styret i sitt arbeid med å forvalte
helse og avl blant klubbens raser. Utvalget trenger kontinuitet i arbeidet og muligheten til
å jobbe langsiktig. I tillegg er det vanlig praksis at styret er representert med en kandidat i
SU.
Styret mener det bør være opp til styret å velge de kandidater de mener er best egnet,
slik at klubben er sikret et allsidig, faglig dyktig og velfungerende sunnhetsutvalg hvor
medlemmene komplementerer hverandre.
Styrets innstilling er derfor å beholde dagens ordning – med en sterk oppfordring til
medlemmer om å vise initiativ og ta kontakt dersom de ønsker å bidra i arbeidet.
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Sak 7. Personvalg
Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet:
- Nestleder Mika Hætta
- Kasserer Elin Uhre
- Styremedlem Ole Arntzen
- Revisor Helle Slettvold
- Valgkomiteen Sindri Joelsson
Følgende kandidater stiller til valg:
Leder:
Jeg heter Marie Svarlien, er 25 år og jobber på en forskningsstasjon for fisk. Jeg har vokst opp
med hund, men Sumi er min første hund. Vi bor i Namsos, og koser oss her nord i Trøndelag.
Hun er min første japanske rase, men synes alle de japanske rasene er veldig interessante. Vi
har reist litt rundt på diverse utstillinger og synes det er så hyggelig å møte andre shiba-eiere. Vi
har også lekt oss litt med rallylydighet, men trener bare for artig. Jeg har aldri hatt en lederrolle
før, så dette blir noe nytt jeg må lære meg.
Sekretær:
Tina Marie Birkeland. Jeg er 31 år og bor i vakre Skjold sammen med samboeren min Idar, våre
to shiba, Tea og Tatsu, og en liten huskyflokk. Jeg har hatt hund hele livet og interessen min for
hund og hundetrening har økt i takt med at jeg ble eldre. Nå er jeg trener og aktivitetsleder for
Norges hundekjørerforbund og jobber mot å bli hundeinstruktør/trener. Vi er veldig aktive med
hundene og driver blant annet med hundekjøring, utstilling, spor og agility. Jeg håper å kunne
bidra positivt i utviklingen av klubben, bli kjent med flere shibaelskere og sette i gang både små
og store aktiviteter over hele landet.
Styremedlem:
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 nytt styre.
Styremedlem:
Jeg heter Tone B. Nilsen, 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 tilegg til to
små barn så her er det alltid livlig. Jeg er også distriktskontakt for sørlandet og en ganske
hyggelig men opptatt dame.

1. vara styremedlem:
Vibeke Standal. Jeg er ei dame på snart 43 år som bor på et småbruk i Snertingdal med shibaen
min Hugo, hesten Suss å en mengde høner og bier. Jeg er forhåpentligvis ikke en ukjent person i
denne klubben, siden jeg har sittet som leder her de siste fire årene. Jeg ønsker å stille til valg
som vara for å kunne støtte og hjelpe en ny leder og styret i gang med sitt første år. Etter 25 år
som hundeeier har jeg fått en livsstil dere alle kjenner dere igjen i og man vil alltid søke mot
fellesskapet hvor gleder og interesser deles. Jeg vil fortsatt jobbe for at klubben skal utvikles
positivt med nye medlemmer, hundeeiere og aktiviteter. Klubben trenger mange frivillige til
aktiviteter og styrearbeid å jeg håper at mitt nærvær i styret vil gi flere tryggheten til å hoppe
med på “dugnadstoget” i klubben.
2. vara styremedlem:
Jeg heter Christine Strandvik, er 34 år og bor i Lørenskog med samboer, ei datter på 2 og fine
Yogi på 4 år. Yogi er fra Kennel Hakushu, og ble født i feb -17. Til daglig jobber jeg i DnB, der jeg
har vært i 10 år. Jeg jobber i avd Technology & Services og stortrives med det! Vi er noen
sykkelglade friluftsfolk, og trives best med to hjul under stumpen og helst litt fart. Yogi har fått
være med på noen av våre utflukter, både i oslo og rundt omkring på Østlandet. Når vi ikke har
tid til sykling (les:etter at datteren kom til verden :)) blir det mest turer med hund og barn i
skogene rundt her vi bor.
3. vara styremedlem:
Siw Blix fra Hammerfest, 60 år. Jeg kjøpte min første shiba tispe i 2013. En fantastisk hund som
trener agility, rallylydighet og spor. Hun fikk valper for tre år siden. En tispe har vi beholdt.
Akkurat overtatt en hann Shiba på 11 mnd fra en kennel i Trondheim. Medlem av Hammerfest
og omegn hundeklubb. Synes det er alt for få utstillinger i nord med de lange avstandene vi har.
Valgkomite:
Sandra Janzso. Jeg fikk min første shiba i 2009, og har siden dengang vært veldig aktiv i
shibamiljøet på Østlandet gjennom å arrangere fellesturer, ringtreninger, Japanspesialen og
stand på Dogs4All. Jeg bruker mye tid på kontakt med folk som vurderer shiba som sin rase, og
ikke minst med dem som allerede er en del av flokken. Jeg mener at vi får det rasemiljøet vi
fortjener, og ønsker å være en inkluderende og positiv bidragsyter til det. I mitt hundehold er
trening høyt prioritert, og jeg er svært opptatt av mentalitet, håndtering og atferd. Med lang
erfaring fra organisasjonsutvikling, frivillighetskultur og shibamiljøet, håper jeg å kunne bidra til
å finne gode kandidater til styre og stell i JUN.
Valgkomite:
Marthe Renee Lund, 30 år. Lillestrøm. Har Dexter 5 snart 6 år, fra Moto Moto på Orkanger og
Ruth fra Hakushu i Lier. Jobber som butikksjef for AYA Sport i Lørenskog, og elsker jobben min!
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.
Noe som gjør at jeg også elsker alle folkene jeg har møtt i shibamiljøet også!

Vara valgkomite:
Mitt navn er Frank Yoshi Møllevik. Har 2 shiba hannhunder Timmi (7år) og Jimmi (5år). Er aktiv
med våre hunder, alt fra varierte turer i hverdagen til andre aktiviteter. Timmi er godkjent
ettersøkshund på blod og viltspor. Jimmi er en racer på agilitybanen. Har vært med i styret før
som nestleder og leder.

Vara valgkomite:
Mitt navn er Heidi Helgaker Johansen. Jeg og min samboer bor litt utenfor Mo i Rana med våre 6
hunder. 2 shibagutter (en på 7 år og en på 6 mnd) og 4 malamuter. Når jeg ikke er på jobb som
lærer, går det meste av min fritid til tur og trening av hundene. Shibaen kom til oss som et
resultat at vi ønsket oss en mindre, sprek turkamerat i tillegg til malamutene. Vi er
kjempefornøyd med rasen, og har med oss shibaene på alt vi gjør med malamutene. Jeg
brenner for fysisk trening av hund, og trener mine hunder til å gå med kløv, trekke foran
slede/pulk/vogn/sykkel, i tillegg til mer målretta styrketrening. Vår eldste shiba har vist seg å
være en sterk og ivrig hund, og vi gleder oss til å kunne begynne å trene mer målretta med
yngstemann etterhvert.

Vara revisor:
Mitt navn er Lise Kommisrud, jobber som kokk. Har sittet i styre for mange år siden. Er gift med
Bernt Jaabæk. Jeg har hatt shiba siden 2002. Har nå 2 shiba tisper Sushi 10 år og Zuka 6 år og 2
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.

Stemmeseddel 2022
Verv

Navn

Info

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

Marie Svarlien

Valgkom. Innst.

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

Tina Marie
Birkeland

Valgkom. Innst.

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

Sara Nicole Andersen

Valgkom. Innst.

Styremedlem (2 år)

Tone B. Nilsen

Valgkom. Innst.

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

Vibeke Standal

Valgkom. Innst.

Varamedlem (1 år)

Christine Strandvik

Valgkom. Innst.

Varamedlem (1 år)

Siw Blix

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)

Sandra Janzso

Valgkom. Innst.

Valgkomite (2 år)

Marthe Renee Lund

Valgkom. Innst.

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

Frank Yoshi Møllevik

Heidi Helgaker
Johansen

Valgkom. Innst.

Valgkom. Innst.

Ja

Blank

FULLMAKT

Jeg ___________________________ gir med dette
___________________________ fullmakt til
å bruke min stemme ved årsmøtet i JUN 03.06.2022

________________ ___________________
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 stemme konvolutt 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 som sendes inn på forhånd pr post, sendes:
JUN v/Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 Snertingdal
Må være i klubbens hende senest to dager før årsmøtet!
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/Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 Snertingdal

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 i styrets hende senest

1 uke før årsmøtet (vedtektsendring 2021). Styret vil i år godkjenne stemmer og fullmakter
som er mottatt pr post samme dag som årsmøtet finner sted.

Klubblover for Japansk urhundklubb i Norge
Klubblover for Japansk urhundklubb i Norge stiftet 27.06.1998 Vedtatt av årsmøtet den
18.05.2018 med senere endringer, senest av årsmøtet 21.05.2021. Lovene er godkjent av
Norsk Kennel klubb den 22.10.2021
Kap 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Shiba klubb (Japansk Urhundklubb i Norge), og forkortes til NSK
(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
NSK (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.
NSK (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
NSK (JUN) er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet
i klubbens lover.
NSK (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 NSKs (JUNs) og NKKs virksomhet, samt å følge NSKs
(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 NSK (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. Forhåndsstemmene skal være styret
i hende senest 1 uke 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 e-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!

