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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: Marie Svarlien

Nestleder: Mika Hætta

Sekretær: Tina Marie Birkeland (tom 18.04.23)

Kasserer: Elin Uhre

Styremedlemmer: Ole Arntzen, Tone Bjellerås Nilsen (tom 31.10.22),Christine

Strandvik (fom 01.11.22) og Sara Nicole Andersen

Vara styremedlemmer: Vibeke Standal, Christine Strandvik (tom 01.11.22), Siw Blix

Vedlegg 2
2a. Styrets beretning for 2022

Styret har avholdt 6 møter i 2022 og 3 møter fram til 31.03.2023.

Medlemmer:

JUN har 439 medlemmer totalt pr 31.12.2022. Dette 10 flere enn til samme tid i fjor (414

medlemmer, 20 husstandsmedlemmer og 4 æresmedlemmer).

Viktige saker behandlet i styret:

Store deler av JUN sitt styre ble skiftet ut på siste årsmøte og det var mye nytt å sette seg

inn i for flere av de nye styremedlemmene. Leder og nestleder har deltatt på NKK sitt kurs

om organisasjonsarbeid.

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.

Tidligere styrer 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

utarbeide eget kompendium for shikoku. Dette siste arbeidet nærmer seg nå sluttføring.

Styret besluttet å støtte landslaget for juniorhandlere med et beløp til deltakelse på

treningsleir.

Arbeidet med planlegging av neste dommerseminar er kommet i gang.

Jubileumsåret 2023 har også vært et gjennomgående tema på styremøtene.

Utstillingskomiteen forbereder Japanspesialen 2023 sammen med NAK og NAAK. Det vil bli



feiring av klubben blant annet med Japanske dommere på utstillingen og en

forelesningskveld. Styret oppfordrer også distriktskontaktene gjør egne markeringer i løpet

av året slik at flest mulig av medlemmene får delta på feiringen der de bor.

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. Løsningen har vært lite kjent og delvis

komplisert. Det bør sees på nye muligheter for bestilling, for eksempel med felles

bestillinger. Klubbeffektene blir blant annet solgt i forbindelse med Japanspesialen.

Utstilling:

Japanspesialen 2022 var tilbake i pinsa -22.

Aktiviteter knyttet til NKK:

Klubben har fått regelmessig informasjon fra NKK. Ole Arntzen fra JUN deltok på

Representantskapsmøte (RS) høsten 2022. NKK har etablert nytt elektronisk system på

søknad om prøver og utstillinger. Det er også etablert en ny e-post mellom NKK og klubbene.

Klubben er i ferd med å implementere den nye plattformen. 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 rettssaken mot NKK og andre raseklubber.

Klubben har fått innført HD-indeks i Dogweb for shiba, og gjennomført webinar med info ang

bruk av dette nye verktøyet. To av JUN sine æresmedlemmer, Lisbeth Overgåd Høyem og

Christen Lang vil representere JUN på NKK sin Jubileumsbankett i april 2023.

2b. Beretninger distriktskontakter og utvalg

Nord- Norge: Lone Fillipsen

Østlandet: Sandra Janzsó

Nordre 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: Lena Sparbo Vanvik (ut 2022), Thomas Høiby Verket (fra 2023)

Sunnhetsutvalget: Laila Nagel, Ann Margot Whyatt, Mika Hætta



Utstillingskomiteen: Mika Hætta, Tina Marie Birkeland, Christine Strandvik og Marie

Svarlien

Vedlegg 3

Beretning fra JUN sin distriktskontakt i Nord-Norge 2022

Aktiviteten i Nord-Norge foregår i hovedsak i Tromsø.

Vi har gjennom året hatt totalt 9 fellesturer, inkl. den tradisjonelle adventstur gjennom

Tromsøs julepyntede gater. Det varierer hvor mange som er med på disse fellesturer.

Uansett er det en fin arena for at utveksle erfaringer rundt den fine rasen vår.

Potensielle nye Shiba-eiere har dette året vært med ved flere anledninger. Hundene

syns utvilsomt også det er stas at gå tur i lag – hannhundene står pent i kø for at få

tisset på den samme flekk!

Nytt av året arrangerte vi i år en aktivitetsdag. Denne er tidligere beskrevet i JUNnytt.

Her hadde vi fokus på kontakt-trening og teambuilding. Dessverre holdt vi på at regne

vekk denne dagen. Til dette arrangement mottok vi kr. 750,- fra JUN til dekking av

lokaler og instruktør godtgjørelse.

Mvh Lone Filipsen

SHIBA SØNDRE MIDT-NORGE

Året 2022 ble også et annerledes år, med mindre aktivitet enn planlagt. Det er bare å

beklage at min helse har satt begrensninger. Jeg satser på at gangfunksjonen blir

bedre og at vi får muligheter til mange fellesaktiviteter i 2023. 2022 startet med en

spørsmålsrunde i tillegg til allerede innkomne henvendelser, vedr. ønsker om

aktiviteter. - I mars hadde vi fellestur/aktivitetsdag på Orkanger. Om vi ikke var så

veldig mange, ble det mye latter, samt en del spretne hormoner blant de 4-bente,

utendørs: tur inkl. kjettingtrekk og kickbike, innendørs: bespisning, laserbehandling,

fag-/hundeprat og hundekos. - I mars og april hadde vi 6 miljø-/utstillingstreninger i

hundehall. Selv om mange har ønsket slik trening, var det lite frammøte. Evaluering:

Dersom slikt tilbud er ønsket, må vi i god tid vite hvilke tidspunkt som passer for

medlemmene og bestille hall i meget god tid. - Maituren var i Trondheim, Nedre

Leirfoss, hyggelig at en av medlemmene viste oss et ”nytt område”. – I juni, etter pinse

og Japanspesialen, ble turen før ferien lagt til Estenstadmarka. Det var hunder i alle

aldre, og også tobente som vurderer rasen. Vi tar selvfølgelig hensyn, denne gangen



ble ruta lagt om for at også eldre shibalabber skulle trives. Parallelt hadde vi en ny

spørsmålsrunde mtp planlegging av evt. kurs o.a. til høsten. Av innkomne svar, var det

flest ønsker for smellerkurs/-trening. Planer begynte og ta ta form.

- Vi fikk 27 nye medlemmer ila året. Så langt var det vi kom i 2022.

Planene fra høsten er tatt opp igjen, jeg håper vi får gjennomført kurs i Smeller eller

Spesialsøk ila våren. Norsk Smellerklubb avdeling 1 Trøndelag er kontaktet. Det vil gå

ut informasjon til medlemmene for valg av kurs og sted, med påfølgende søknad om

økonomisk støtte fra JUN, og fra ”Studieforbundet natur og miljø”, alt etter hva

medlemmene ønsker.

Kristin Bugge Moe

Shiba Sør-Vestlandet

Det siste året har vi arrangert seks fellesturer i nærområdet.

Turene på stranda har vært mest populære men vi har en sånn halvveis plan om en fellestur

til Preikestolen i løpet av 2023.

I år skal vi også stille eget lag på Gjørmelabben (i august) og det kan bli veldig spennende.

Her gjelder det å legge seg i hardtrening!

Vi har fått flere nye medlemmer i gruppa vår og vi er så heldige at vi nå også har en shikoku

som er med oss på tur.

Nå ser vi frem til flere kjekke turer med våre firbente pelsklinger.

Mvh/Gro Karete Bråtveit



Rapport fra Østlandet

I 2022 opplevde vi stor tilstrømning til Facebook-gruppa «Shiba Østlandet», som

brukes som plattform for å invitere til kurs og turer, samt holde kontakten med

hverandre og skape et digitalt miljø. I løpet av våren gjennomførte vi tre fellesturer på

det sentrale Østland:

Midten av mars rundt Sognsvann i Oslo, en lavterskeltur hvor vi brukte mest tid på å

henge sammen og skravle ved vannkanten etterpå fordi det fortsatt lå så mye snø at

den opprinnelige turløypa måtte endres.

Slutten av april i Lillestrøm, hvor vi tusla rundt naturreservatet ved Nidelva. Det stilte

over 20 shibaer fra bare noen måneder gamle til godt over 12 år og en sibirsk husky, så

det var ei lekker og lang rekke i nydelig vær!

Midten av mai i Drammen, hvor vi tok sikte på «tindebestigning» og fikk utsikt over

hele området. Her kom det besøkende helt fra dalstrøka innafor, og sjøl om vi blei

svette på ryggen, er det flott å se hvordan aktivitet skaper flokk, sjøl med mange

hormonelle hanner i sin beste alder. Høsten blei det ikke gjennomført noen aktiviteter

i regi av JUN. Målet er å spre fellesturene over større deler av regionen i 2023.

Mvh Sandra Janzsó, distriktkontakt Østlandet



Årsberetning fra valpeformidler 2022

Antall henvendelser til valpeformidler har gått betydelig ned det siste året. Jeg håper det

skyldes at JUNs nettsider har blitt så gode at folk finner informasjonen de søker på egen

hånd. Etterspørselen etter shiba er ikke så vanvittig høy som den var i koronaårene

2020–2021. I tråd med dette har jeg fjernet eller tonet ned informasjon på

https://junnorge.no/valpeformidling/ som sier at det er vanskelig å få tak i shiba. Det er

særlig hannhunder som kan kreve litt tålmodighet før man får napp hos en kvalifisert kjøper.

Dette betyr ikke at tisper er mer populære enn hannhunder. Det er heller en konsekvens av

at mange oppdrettere beholder en tispe fra hvert kull til videre avl. Dermed er det langt

færre tisper som kommer på markedet.

Ole Arntzen

Årsberetning utstillingskomitéen 2022

Etter de to siste årene var preget av covid, var det i 2022 endelig på tide å arrangere en
skikkelig Japanspesial igjen. Denne ble arrangert av en felles utstillingskomité med to
representanter hver fra Japansk Urhundklubb, Norsk Akita Klubb og Norsk American Akita
Klubb. Representantene fra JUN var Mika Hætta og Helle Sletvold.

Til tross for at det var noen år siden sist, ble Japanspesialen 2022 et vellykket arrangement
med godt oppmøte. Vi skal ikke skryte på oss at arrangementet utelukkende gikk på skinner,
men vi ble mange erfaringer rikere, noe vi har tatt med oss videre i planleggingen av
Japanespesialen 2023 – som vi tror blir skikkelig bra!

Utstillingskomitéen har siden forrige spesial bestått av Marie Svarlien, Christine Strandvik,
Tine Marie Birkeland og Mika Hætta, hvor de to sistnevnte er representerer JUN i den felles
utstillingskomitéen med NAK og NAAK. Vi er en ganske fersk gjeng alle sammen, men har
alle et brennende ønske om å lage et skikkelig bra arrangement som er kjekt for alle
involverte.

Vi synes det er veldig stas at vi skal feire JUN sitt 25-årsjubileum med tre dagers utstilling,
seminar, japanske dommere og masse bra folk samlet på Hunderfossen! Vi holder i
skrivende stund på med siste innspurt av planleggingen slik at gjennomføringen
forhåpentligvis blir best mulig, og håper flest mulig av klubbens medlemmer ønsker å ta
turen. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra med noe i løpet av utstillingshelga –
uansett hvor lite eller stort.

Vi gleder oss til å sees igjen på Hunderfossen i pinsa!

Utstillingskomiteen

https://junnorge.no/valpeformidling/


  Årsberetning fra sunnhetsutvalget 2022

I 2022 har Sunnhetsutvalget bestått av Ann Margot Whyatt, Laila Nagel og Mika Hætta. I

løpet av året har vi avholdt totalt 6 møter – fem av dem digitalt og ett fysisk i forbindelse

med deltakelse på NKK sitt avlsrådskurs på Gardermoen 23.–24. april.

Et av hovedfokusene dette året har vært å innhente ytterligere helseinformasjon om shiba,

slik at vi kunne skaffe oss et mer helhetlig bilde av rasens helse. Dette har vi gjort ved å

skaffe data fra forsikringsselskap og gå i dialog med Aninova. Med denne informasjonen har

vi kunne utfylle eieres egen informasjon fra forrige helseundersøkelse med data om

årsakene til forsikringssaker, samt oversikt over de vanligste diagnosene satt og symptomene

sett hos veterinær. Det totale bildet viser oss at vi har et betydelig problem med kløe og

allergilignende symptomer hos shiba.

SU arbeidet også mye med å innhente informasjon til styrets årsmøtesak rundt helsetesting

av shiba. Vi fremmet også et ønske om å ta i bruk HD-indeks, noe som ble vedtatt på

årsmøtet og innført like før årsslutt. I den forbindelse planla vi tilhørende webinar som ble

avholdt i begynnelsen av 2023.

Videre har vi også jobbet med MH-testing og hvorvidt det vil være et hensiktsmessig

fokusområde for klubben fremover. Blant annet har vi planlagt et webinar som ble avholdt i

mars 2023, og begynt jobben med å finne kontaktpersoner i hele landet for de som ønsker å

teste sine hunder.

Det har også blitt jobbet videre med formidlingsarbeid med alle klubbens raser i JUNnytt og

på klubbens hjemmeside. SU har også oppdatert hannhunds- og tispelister for 2022, samt

helsestatistikk for shiba.

Vi ser frem til et spennende 2023!

Sunnhetsutvalget



NM Blodspor 2022

Prøve nr: 25-22040

Arrangert av Japansk Urhundklubb i Norge

Helgen 27-28 august 2022

Base på Spåtind Fjellstue med sporområdet i umiddelbar nærhet.

Dommere for helgen var:

NKK rep Knut Herland - dømmer ikke

Roger Åsheim NKK res.

Hanne Kiil

Jan-Inge Skjerven

Bente Rønningen

Jørn E. Veidahl

Gerd Langnes

Morten Johansen

Arve Hansen

Arne Sangolt

Kenneth Kolsrud

Anders M. Andersen - Reserve da Gerd Langnes måtte reise hjem.

Sammendrag/referat:

Arbeidet mot NM startet for to år siden, da det første “frøet ble sådd” etter en ordinær

prøve. Saken måtte gjennom klubbens styre og årsmøte før søknad kunne sendes

NKK.

Som en liten klubb er vi avhengige av lokal hjelp, noe Roger Åsheim og Hanne Kiil

var villige til å stille opp med.

Terreng, overnatting og budsjett ble forespurt/forberedt før innsending av søknad.

Det har i lang tid vært vanskelig å samle folk p.g.a covid. Dette har preget NM de

første årene etter eliteklassen ble innført. Vi har latt oss motivere av å få muligheten

til å “løfte NM” og igjen kunne samle folkemengder.

Vi har hatt fokus på å nå tidlig ut til deltakere, sosiale medier har hatt en stor rolle og

er trolig noe av nøkkelen til det høyt antall påmeldte ekvipasjer.

Dugnadsgjengen i klubben har vært veldig motiverte, selv med liten erfaring innen

blodspor.

Dette har ført til at vi har vært nøye i all planlegging og alle detaljer har blitt kartlagt i

forkant.



Det er totalt medgått nærmere 2000 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet.

Klubben har tatt ansvar for: Overnatting til dommere/ eget personell, samt sørget

for tilgjenglige overnattingsmuligheter for deltakere. Alt av varmretter er blitt

sponset/dekket av påmeldingsavgiften. Å benytte seg av et hotell/fjellstue har vært

ryddig og forenklet vår jobb, uten å gå utover økonomien for arrangementet.

Sporområde er rekognosert og søkt om i forkant. Klubben sørget for utstyr/materiell

og sporområder for hver enkelt dommer.

Sponsorer. Totalt nesten 50 samarbeidspartnere sørget for solide premie- og

loddbord.

Eget sekretariat med info til deltakere, egen sekretær for dommere og registrering

ved ankomst.

Klubbens egen veterinær som stevneleder hadde ansvaret for vaksine sjekk og

gjorde enkle undersøkelser på hunder ved forespørsel. Dette var en tjeneste

deltakere satte meget stor pris på.

NKK og deres representant er blitt inkludert og informert under hele prosessen.

Alt gikk etter planen og små utfordringer ble løst på stedet. Klubben er godt fornøyd

med gjennomføringen av NM Blodspor 2022.

Vi har holdt budsjetter og klubben sitter igjen med et overskudd i overkant av

25000 kr.

Klubbens dugnadsgjeng har bestått av:

Vibeke Standal - prøveleder

Mika Hætta - nk prøveleder og ansvarlig for dogweb, sosiale medier/hjemmeside

Harriet Gleditch - Sekretær

Torstein Gleditch - Område. Veiviser for NKK og deltakere, Fotograf

Marita Sørensen - Stevneveterinær

Ole Arnzen - Loddsalg, rigging, fotograf

Birgitte Hageseter - Loddsalg, bevertning, rigging

Prøveleder bekrefter at nødvendige vurderinger ble gjort i h.h.t sikkerhet.

Alle hunder fikk sjekket id av dommer før sporstart og veterinær godkjente vaksine

dokumenter.

Snertingdal 2 september 2022

Prøveleder

Vibeke Standal



Vedlegg 4

Sak 3. Regnskap 2022 og revisjonsberetning





1 Dette gjelder alle typer betalende medlemmer.

2 Selvforklarende post. Det var en bestilling på denne posten i 2022.

3 Annonser fra aktører, fortrinnsvis oppdrettere, som har annonsert i ”JUNnytt”.

4 Dette er inntekter fra kurs og arrangementer. Inntektene her må sees i sammenheng med utgiftene i posten

”kostnader kurs og arrangementer”.

5 Dette er inntekter fra NM i Blodspor 2022.

6 Dette er inntekter fra Japanspesialen 2022 . Mp sees i sammenheng med post 30 Utstillingsutgifter. Arrangert

i samarbeid med NAK og NAAK.

7 Selvforklarende post.

8 Loddsalg.

9 Salg av rosetter.

10 Andre inntekter. Denne posten brukes i minst mulig grad. I hovedsak dreier denne posten seg om

Momskompensasjon fra NKK.

11 Samarbeidsavgift NKK.

12 Kostnader årsmøte 2022. 8 Denne posten dekker hovedsakelig leie av lokaler samt enkel servering under

årsmøtet.

13 Kostnader styremøter. Det har kun vært digitale møter dette året.

14 Reiseutgifter.

15 Kontorrekvisita og porto.

16 Medlemsbladet produksjon og utsending.

17 Selvforklarende post. Det koster å drifte nettsider og eie domene, som shiba.no og shikoku.no.

18 Utdanningsstipender. Det ble gitt støtte på kr 5000,- til treningsleir for Juniorlandslaget i handling.

19 Distriktskontakter. Kun en distriktskontakt søkte støtte for et arrangement i 2022.

20 Digitale seminar.

21 Sunnhetsutvalget SU. Utgifter til reiser.

22 Rasekompendium/utdanningsmateriell. Det ble kjøpt tegninger av en finsk kunstner til rasekompendium.

23. NM Blodspor 2022. Stort sett utgifter til dommere og lokaler.

24 Premiering i klubben.

25 Kostnader kurs og arrangementer.

26 – 31 Disse postene dekker utgifter i forbindelse med Japanspesialen 2022. I hovedsak honorarer til

dommere og skrivere. Posten må sees i sammenheng med post 6 som er inntektene av arrangementet.

Utstillingen var i samarbeid med NAK og NAAK. Overskuddet er fordelt på alle tre klubbene.

32 Andre utgifter. Dette er en post som brukes i liten grad, men som det er viktig for bilag som det er vanskelig

å plassere. Forsikring av klubbens lagerbeholdning blant annet.



Til årsmøte i Japansk Urhundklubb i Norge (JUN) 2023

Revisjonsberetning for 2022

Undertegnede har revidert årsregnskapet til JUN 2022, både når det gjelder

resultatregnskap og balanse.

Jeg har hatt tilgang til fremalgt dokumantasjon i papirutgave som inneholder

alle bilag og månedlige utskrifter fra bank.

Etter mitt syn er regnskapet godt dokumenter i bilagene og det er god orden.

Regnskapet viser god forvaltning i 2022.

Jeg er av den oppfatning at dette gir en riktig fremstilling av klubbens drift og

balansemessig stilling per 31.12.2022.

Tromsø 26/2-23

Helle Sletvold



Vedlegg 5

Sak 4. Handlingsplan for perioden 2023/2024

- 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 2024. Utstillingen skal arrangeres i

samarbeid med NAK og NAAK.

- Være åpne for forslag til utvikling av klubbeffekter

- Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt.

- 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.

- Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2023.

- Jobbe med å få avklaring fra NKK i forbindelse med export pedigree appendix som utstedes
av JKC på vegne av de lokale raseklubbene i Japan. Det må avklares hvilken reell innvirkning
dette har på registreringen i Norge, og dersom det legger for strenge begrensninger, må det
det utredes om åpen stambok er en bedre løsning for klubbens raser. Det ble tidligere
besluttet å søke på åpen stambok for kai, noe som har stått på vent frem til situasjonen
rundt registrering med appendix pedigree blir avklart med NKK.

- Planlegge og avholde dommerseminar i 2024 for klubbens raser.

- Fortsette arbeidet med rasekompendiene.



Vedlegg 6

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 :
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer

Forslag til revidering av årets mestvinnende liste.

Styret endret reglene i 2019 med mulighet til revidering tidligt 2022. vi ønsker nå at årsmøte

diskuterer saken om revidering og endring trer i kraft fra 01,01.2024

1. Listen heter årets utstillingshund og bør da inkludere alle og ikke bare topp 25

2. Listen bør inkludere alle hunder uavhengig om du er medlem i klubben eller ei.

eneste grunn til at du ikke skal kunne få delta på listen med hunden er om en av

eierne er ekskludert fra klubben. Vi er vel en inkluderende klubb ? Det gjør også

jobben til den som har ansvar for listen og styret mye lettere. Slik det er nå kreves

det også at hovedeier av hunden er medlem i JUN selv om medeierne er medlem.

Om vi ser på nabolandet danmark får alle være med på listene uavhengig om en er

medlem eller ei. Styret sa at Bamsevinner Listen er åpen for alle, det er ikke

sammenlignbart å sammenligne klubbens mestvinnerliste med bamsevinner som er

en liste på gruppe og bis vinnere på NKK sine INT og Nord utstillinger

3. Vi ønsker også gammel modell tilbake med 3 poeng skaler og ikke 4 som det er i

dag. vi foreslår også endring i ant oppmøte hunder. pr nå er vi 3 aktive oppdrettere

på østlandet og vi kan lett melde på over 13 hunder og få triple poeng, noe som ikke

er rettferdig på landsbasis.

Poengskala 1 bør være 1-14 oppmøte (tilsvarer nasjonale utstillinger)

Poengskala 2 bør være 15-29 oppmøte (tilsvarer Nordic og int utstillinger)

Poengskala 3 bør være 30+ oppmøte (tilsvarer japanspesialen og vinner show)

Denne skalen må justeres fra år til år da endring i ant utstilte hunder endrer seg fra år til år



4. Styret ble pålagt av årsmøte (husker dessverre ikke hvilket år) å se på en egen

beregning for veteraner. veteraner som har passert 8 bør ikke måtte plassere seg i

BHK/BTK for å kunne konkurrere om årets veteran, det gir feil signaler. så håper

styret kan jobbe med denne saken nå (blir sendt inn som egen sak)

Styrets innstilling:

Da styret endret reglene i 2019, valgte vi å fryse dem for 3 år. Hensikten var at vi skulle få

rimelig tid til å evaluere dem. Det virker lite hensiktsmessig å endre reglene bare fordi

fredningstiden er over, uten at vi ser at det foreligger noen tungtveiende argumenter for å

revidere reglene nok en gang.

Vi i styret mener det er rimelig at mestvinnendelisten er forbeholdt klubbens medlemmer.

Reglene om at det er hovedeier som må være medlem, er et resultat av at det kun er

informasjon om hovedeier som fremkommer i DogWeb.. Det fremkommer ingen

informasjon om eventuell medeier, noe som gjør at vi ikke har annen måte å bekrefte

medeier på. Dersom dette skal innhentes manuelt, blir det en voldsomt stor jobb – i tillegg

til at dette ikke kan kontrolleres.

Den tidligere modellen for poengtelling gjorde også at langt flere hunder fikk like mange

poeng, noe som gjorde det svært vanskelig å skille hundene og skapte mye merarbeid. .

Styrets innstilling er at vi ønsker å beholde dagens ordning. Først og fremst ønsker vi ikke å

lage mer arbeid for de som skal beregne mestvinnendelistene, da det allerede har vært

vanskelig å finne noen som ønsker å påta seg ansvaret. I tillegg mener vi at perioden etter ny

ordning ble vedtatt har vært sterkt preget av covid, noe som har ført til færre har stilt

hundene sine på utstilling, noe vi mener gjør det hensiktsmessig å gi ordningen mer tid.

Sak 5- 3 :
Forslagsstiller: Bente Vedal og Wenche Ulleberg-Bøhmer

Ønsker at det skal fattes et vedtak på årsmøtet angående beregning for å

bli årets veteran. Slik det er i dag må veteranen plasseres i beste tispe eller

beste hanhundklasse.

Årets veteran bør beregnes uti fra at man blir beste veteran på utstillinger

For å beregne dette må utstiller/eier melde inn til den som fører liste at man har blitt

beste veteran siden det ikke er alle utstillinger det kommer frem på.



Styrets innstilling:

Styret har fått litt kort tid til å diskutere saken. Vi ønsker å påpeke at vi er bekymret for at

dette blir mye ekstraarbeid for den/de som skal utarbeide listene, og at vi ikke kan regne

med at eiere selv sender inn resultater. Det vil heller ikke være mulig å kontrollere

resultatene utover hva som er synlig i DogWeb. Styret har i henhold til vedtak tidligere

vurdert å se på egen utregning for veteraner, hvor konklusjonen ble at det var lite

hensiktsmessig – det var mer fornuftig å beholde samme løsning for alle, særlig når vi ser at

de beste veteranene klarer å plassere seg innenfor topp 4 BHK/BTK. Det bør derfor ikke gi

nevneverdige utslag at vi beholder dagens ordning.
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Vedlegg 8

Sak 7. Personvalg
Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet:

- Leder: Marie Svarlien

- Styremedlem: Sara Nicole Andersen

- Valgkomiteen: Sandra Janzso

- Valgkomiteen: Marthe Renee Lund

Følgende kandidater stiller til valg:

Nestleder (2 år):
Mika Josefine. B Hætta, 27 år, digital markedsfører. Opprinnelig kommer jeg fra Alta, men
bor nå i Grimstad. Selv om jeg er veldig glad i alle de seks japanske rasene, er det shikoku
som står mitt hjerte nærmest. Jeg eier nå fire av de åtte shikokuene her til lands, og er helt i
startgropa med å begynne eget oppdrett. For meg er det viktig å sette fokus på, dele
kunnskap om og skape interesse for de flotte rasene våre – kanskje spesielt de mellomstore
rasene (shikoku, kai, kishu, hokkaido). Jeg har sittet i styret de tre siste årene, to av dem som
nestleder, og synes det er innmari kjekt å få bidra med arbeid i klubben. I tillegg er jeg
medlem i Sunnhetsutvalget og Utstillingskomitéen, og begynner med det å få god kunnskap
om klubben og rasene vi forvalter – samtidig som jeg jo nettopp har kommet i gang!

Jeg håper jeg kan ta del i arbeidet også de to kommende årene, og setter i så fall innmari
pris på tilliten fra dere.

Kasserer (2 år):
Elin Uhre, 67 år, pensjonist. Bor i Bardu sammen med min mann og vår andre shiba,
Aika, 2,5 år. Hun er først og fremst familiehund, men vi koser oss med blodsporing om
sommeren og har akkurat gjennomført nybegynnerkurset til bronsemerket. Samlivet
med shiba gir oss utfordringer og veldig mange overraskelser og gleder. Aika er en
gledesspreder og sørger for at vi får våre daglige turer. Sammen med distriktskontakt
Lone, har jeg arrangert shibatreff i Bardu gjennom mange år, med deltakelse fra
Vesterålen i sør til Tromsø i nord.

Jeg var med på å starte opp den lokale hundeklubben og har vært kasserer der i 12 år.
Jeg har ellers vært aktiv i ulike lag og foreninger gjennom et langt liv. De to siste årene
har jeg vært kasserer i JUN og har slik fått god innsikt i klubbens mange virksomheter.
Jeg er klar til fortsatt å gjøre en jobb for JUN.

Sekretær (1 år):
Marit Soleng, født og oppvokst i Vadsø, og levd voksenlivet på Fauske. Jeg jobber som
lærer, er gift og har to voksne barn. Vi bor sammen radarparet shibaen Tipsi, som vi
har hatt siden 2018, og samojeden Noor. Når favorittpersoner kommer på besøk



starter samojeden med sin vennlige uling, som etterfølges av shibaens karakteristiske
hyling, og sirkuset er i gang. Jeg liker å trene hund, strikke, lese, yoga, gå tur og reise,
og har hatt ulike styreverv i idrettslag, borettslag og ulike utvalg på min arbeidsplass.

Min motivasjon er at JUN er en spennende klubb, og det er hyggelig å kunne bidra
gjennom sekretærvervet.

Styremedlem (2 år):
Ole Arntzen, 57 år, jobber med IT-brukerstøtte på Universitetet i Bergen, hvor jeg også bor.
Jeg fikk min første shiba i 2015. Nå er jeg matfar til to shibatisper – Aiko og Kiki. Mine
shibaer er familiehunder til selskap og hygge, men jeg er imponert over og støtter alt arbeid
med shiba som brukshund. Jeg har vært styremedlem i JUN siden 2018, og har 40 års
organisasjonserfaring som speider og speiderleder. Jeg håper at jeg kan kan bidra med
kontinuitet i et JUN-styre som ellers har opplevd en del utskiftinger de siste årene.

Styremedlem (1 år):
Christine Strandvik, 35 år og jobber innen finans/IT. Kommer fra Lørenskog, har to barn og
en shiba ved navn Yogi. Vi er generelt sett ganske aktive, og liker å være ute vinter som
sommer. Sykling og ski er favorittaktivitetene, og Yogi har blitt en habil stisyklings-partner
som gjerne blir med på nye eventyr! Jeg har sittet som vara i styret fra 2022-2023, og vil
gjerne fortsette bidraget for 2023-2024 da jeg syns dette er utrolig moro og lærerikt å være
med på.

1. vara styremedlem (1 år):
Michelle Moland, 35 år, bor i Skien, gift, barnfri, og har to katter i tilegg til Miku på fire år. Jeg
er utadvendt og blid, ganske nerdete, veldig engasjert i mine hjertesaker (feminisme,
lgbtqia+, kroppsaksept, antirasisme mm). Jeg har vært ufør siden tidlig tjueåra, og fyller
dagene mine med kreative sysler. Pga helse kan jeg dessverre ikke være så veldig fysisk aktiv,
men setter pris på ting som holder hodet og hjertet våkent og aktivt! Jeg har mye
organisasjonserfaring både fra skoletida, borettslag og frivillige organisasjoner, og er relativt
aktiv i de norske shiba-gruppene på FB. Jeg er helt forelska i shiba som rase, og min Miku er
virkelig hjertet mitt. Jeg vil gjerne være med på å holde shibamiljøet i Norge aktivt, hyggelig
og sosialt, med et fortsatt fokus på sunn og vettug avl og hundehold. Jeg har mye å lære, så
rollen som vara tror jeg er perfekt for meg nå i år. Men jeg ønsker gjerne en mer aktiv
rolle i klubben etter hvert! Det begynner å bli endel shibaer i Telemark og Vestfold- regionen,
og jeg vil gjerne bidra til å skape et tettere miljø her!



2. vara styremedlem (1 år):
Silje Vingelven, 25 år og bor på Lørenskog. Jeg har hatt Shiba i 1,5 år, og er godt hundevandt
med litt forskjellige raser da vi har hatt hund gjennom hele oppveksten. Har gått på
cheerleading i 9 år, der jeg også nå sitter i Sportslig utvalg som er en del av styret i klubben
jeg har gått i, så jeg har litt erfaring med å sitte i et verv. Jeg har veldig lyst å lære mer om
rasen og ikke minst klubben, og det hadde vært en super mulighet til å få gjort det gjennom
å være vara styremedlem.

3. vara styremedlem (1 år):
Siw Blix, bor i Hammerfest i Troms og Finnmark fylke. Vi er hyttemennesker og mye på tur,
og har tre barnebarn på Ski. Jeg fikk min første shibatispe i 2013. Vi har hatt ett kull på
henne, og i dag har vi mor og datter på henholdsvis 9 og 4 år. De konkurrerer begge i
rallylydighet i kl 1 og 3. Jeg er med i Hammerfest og Omegn hundeklubb og hatt
diverse verv der. Jeg har vært varamedlem i styret ett år og fått innblikk og mer kunnskap om
styrets oppgaver og drift av klubben. Jeg vil gjerne være med videre og forhåpentligvis bidra
mer.

Valgkomite (2 år):
Stine Thon, straks 25 år, jobber som journalist Porsgrunns Dagblad, hvor jeg også bor. Jeg har
hatt shiba i litt over ett år, og motivasjonen min for denne oppgaven er å skaffe meg en ny
erfaring og bli kjent med nye mennesker.

Vara valgkomite (1 år):
Heidi Helgaker Johansen, bor i Skonseng, Nordland og har hatt shiba siden 2017. Vi har nå
fire malamuter og to shibaer. Shibaene er turkamerater, stilles litt ut, og den yngste har gått
litt rally- lydighet. Jeg har endel organisasjonserfaring fra tidligere: Aktiv i DNT, og satt i det
lokale ungdomsstyret der i flere år da jeg bodde i Drammen. Etter det har jeg hatt ulike verv i
Norsk Alaskan Malamute Klubb. Jeg ønsker å kunne bidra i JUN, samt å bli mer kjent med
shibamiljøet.

Vara valgkomite (1 år):
Frank Møllevik, kommer fra Klepp Stasjon i Rogaland. Har hatt shiba i snart ni år og har
tidligere vært både leder og nesteleder i JUN.

Revisor (2 år):
Jeg heter Helle Sletvold, 56 år, født trønder, men har mesteparten av mitt
voksne liv bodd i Tromsø. Årsaken til at jeg stiller til valg som revisor for klubben
er mitt engasjement i mine to shibaer, Kira og Ichiro, begge 7 år gamle. Jeg har
hund først og fremst som turkamerat og selskap, men har også interesser
innenfor utstilling, blodspor og aktiviteter med hund generelt. Det er viktig at
klubben har et styre som sørger for at ting går glatt for oss andre, og at vi kan
følge med på rasene som betyr så mye for oss. Å være revisor kan være mitt lille
bidrag for å støtte klubben.



Vara revisor(1 år):
Ingrid Anette Høgvoll, bor på Tranby og har hatt shiba siden 2010. Jeg er den heldige
samboeren til shibatispen Yari på 10 år, og innehaver av kennel Hakushu. Jeg har hatt diverse
verv i hundeklubber oppigjennom, og ønsker å fortsatt bidra til JUN.



Stemmeseddel 2023

Verv Navn Info Ja Blank

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)

Marit Soleng 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,
supplering)

Christine Strandvik Valgkom. Innst.

Tre kandidater til valg, sett maks 3 kryss

Varamedlem (1 år) Siw Blix Valgkom. Innst.

Varamedlem (1 år) Michelle Moland Valgkom. Innst.

Varamedlem (1 år) Silje Vingelven Valgkom. Innst.

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss

Revisor (2 år) Helle Sletvold Medlem forslag.

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss

Vara revisor (1 år) Ingrid Anette Høgvoll Valgkom. Innst.

En kandidater til valg, sett maks 2 kryss

Valgkomite (2 år) Stine Thon Valgkom. Innst.

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss



Vara valgkomite
(1 år)

Frank Møllevik Valgkom. Innst.

Vara valgkomite (1 år) Heidi Helgaker
Johansen

Valgkom. Innst.



FULLMAKT

Jeg ___________________________ gir med dette

___________________________ fullmakt til

å bruke min stemme ved årsmøtet i JUN 18.04.2023

________________ ___________________
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/Sandra Janzsó

Københavngata 14 A

0566 Oslo

Må være i klubbens hende senest 17 april.

(I.h.t. lov malen skal forhåndsstemmer være i klubbens hende en uke før årsmøtet. Når

årsmøtet igjen avholdes digitalt og mottaker ikke vil bruke reisedager til årsmøtet, har styret

valgt å forlenge denne fristen).

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/Sandra Janzsó

Københavngata 14 A

0566 Oslo

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 17 april.

(I.h.t. lov malen skal forhåndsstemmer være i klubbens hende en uke før årsmøtet. Når

årsmøtet igjen avholdes digitalt og mottaker ikke vil bruke reisedager til årsmøtet, har styret

valgt å forlenge denne fristen).



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 klubbens 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 KLARE TIL ÅRSMØTET!


