ÅRSMØTET
2012
24. MARS
QUALITY HOTEL
GARDERMOEN
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HOVEDSTYRET

Til alle avdelinger og utvalg

25.02.2012

i Norsk Schäferhund Klub

Årsmøtet 2012
I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 11 innkaller Hovedstyret herved til det
ordinære årsmøte på Quality Airport Hotel, Gardermoen lørdag 24.mars
Møtet begynner kl 11.00 lørdag 24. mars, og forventes avsluttet ca. 1900
Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig og saklig samling.

Med vennlig hilsen
Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret

Arvid Strømsvik
Sign.
Leder
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Avdeling
Agder
Arendal
Bergen
Finnmark
Fredrikstad
Grenland
Halden
Hallingdal
Harstad
Haugaland
Hedmark
Helgeland
Indre Østfold
Kongsberg
Moss Vestby
Møre og Romsdal
Nordenfjeldske
Oppland
Oslo
Ringerike
Rogaland
Romerike
Sarpsborg
Sunnmøre og omegn
Troms og omegn

Medlemstall
2011
67
63
211
30
88
103
49
30
62
51
107
74
118
119
73
59
285
140
272
14
181
240
61
32
73
2634

Medlemstall
2010
85
69
214
32
88
101
42
32
56
61
118
74
116
138
78
57
291
131
292
18
198
259
73
32
92
2791
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Endring
-18
-6
-3
-2
0
2
7
-2
6
-10
-11
0
2
-19
-5
2
-6
9
-20
-4
-17
-19
-12
0
-19
-157

Endring i Antall
% delegater
-21 %
1
-9 %
1
-1 %
3
-6 %
1
0%
1
2%
2
17 %
1
-6 %
1
11 %
1
-16 %
1
-9 %
2
0%
1
2%
2
-14 %
2
-6 %
1
4%
1
-2 %
3
7%
2
-7 %
3
-22 %
1
-9 %
2
-7 %
3
-16 %
1
0%
1
-21 %
1
-6 %
39

STYRET/UTVALG
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
HAR
HAR
HAR
HAR
HBU
HBU
HBU
HBU
Ordensråd
Æresmedlem
Æresmedlem
Æresmedlem
Æresmedlem
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Funksjonær

REPRESENTANTER
Arvid Strømsvik
Kjell Otto Hansen
Karl Otto Ojala
Annett Bäck
Cathrine Stenmoe
Arne Kristianstuen
Knut Arild Ljåstad
Karl Otto Ojala
John G Torsvik
Kjell Pollestad
Oddbjørn Winther
Kjell Otto Hansen
Kjell Rundtom
Ronny Vestli
Per Espen Thorgersen
Bjørn Lie
Mimi Lønnum
Thor Moen
Liv Evjen
John G. Torsvik
Liv Evjen
Arne Kristianstuen
Geir Flønes
Svein Nilsen
Lisbeth Kvinge
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STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2012
AVDELINGER
Agder
Arendal
Bergen
Bergen
Bergen
Finnmark
Fredrikstad
Grenland
Grenland
Halden
Hallingdal
Harstad
Haugaland
Hedmark
Hedmark
Helgeland
Indre Østfold
Indre Østfold
Kongsberg
Kongsberg
Moss Vestby
Møre og Romsdal
Nordenfjeldske
Nordenfjeldske
Nordenfjeldske
Oppland
Oppland
Oslo
Oslo
Oslo
Ringerike
Rogaland
Rogaland
Romerike
Romerike
Romerike
Sarpsborg
Sunnmøre
Tromsø
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret

REPRESENTANTER
Ingemann Auestad
Sølvi Norstrand
Jarle Tjeldstø
Helge Aasmul
Karl Otto Ojala
Tom Atle Nohr
Erik Gunnestad
Evy Olsnes
Finn Rive
Tine Lunde
Bjørn Lundberget
Tore Olsen
Kenneth Ræstad
Svein Nilsen
Leif Belgen
Arild Langedal
Erling Mathisen
Tor Aspengren
Odd Brattøy
Geir Flønes
Unni Wikstrøm
Trond Aagesen
Tommy Knestang
Kjell Rundtom
Toril Bjerke
Heidi Elisabeth Michaelsen
Monica Ørmen
Petter Mehlum
Jan Inge Lervik
Aage Bergmo
Rolf Syversen
Rolf Mangerud
Jostein Berndt
Ole Morten Sorthe
Berit Hansen
Arvid Strømsvik
Kjell Otto Hansen
Karl Otto Ojala
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OBSERVATØRER
Inger Marie Nygård
Karen Vetås

Terje Lindahl

Lars Lunde

Monika Reinfjell
Svend Følstad
Margrete Johansen
Tom Lygre
Ivan Jenssen

Geir Wikstrøm
Lasse Knestang
Arne Birkeland

Tommy Oftedal

Cato Eriksen

HOVEDSTYRET

Innhold:
Årsmøtet 24.mars 2012.
Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret, ønsker representantene vel møtt.
Med innkallingen følger:
01 Dagsorden
02 Hovedstyrets årsberetning
03 Hovedstyrets regnskap
04 Revisjonsberetning
05 Hovedstyrets budsjettforslag
06 Hovedavlsrådets årsberetning
07 Hovedbrukshundutvalgets årsberetning
08 Andre utvalgs årsberetninger
09 Hovedstyrets forslag
10 Innkomne forslag
11 Terminlister
12 Valg

Norsk Schäferhund Klub
Hovedstyret
Arvid Strømsvik
sign.
Leder
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DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE 24 MARS 2012

1. DAGSORDEN
1.1 Godkjenning av representanter
1.2 Godkjenning av dagsorden
1.3 Valg av dirigent
1.4 Valg av 1 møtereferent
1.5 Valg av 1 protokollfører
1.6 Valg av 2 representanter til tellekomitè
1.7 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
2.

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING

3.

HOVEDSTYRETS REGNSKAP

4.

HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG

5.

REVISJONSBERETNING

6.

HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING

7.

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING

8.

ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING

9.

HOVEDSTYRETS FORSLAG
9.1 Fjerning av aktivitetsavgift
9.2 Ny lovmal for NKK’s medlemsklubber
9.3 Følgeskriv og NKK’s lover § 7

10. INNKOMNE FORSLAG
10.1 Forslag fra Avd. Finnmark vedr. NKK brukshundkåring
10.2 Forslag fra Avd. Fredrikstad vedr. Norsk Vinner
10.3 Forslag fra Avd. Fredrikstad vedr. regler for avl
10.4 Forslag fra Avd. Rogaland vedr. oppgjør for avlskåringer
10.5 Forslag fra Avd. Nordenfjeldske vedr. meldinger om parring/fødsel
10.6 Forslag fra Avd. Nordenfjelske vedr. velkommen til Nschkl.

11. TERMINLISTER OG DOMMEROVERSIKT
12. VALG
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HOVEDSTYRET

02.0

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2011

Hovedstyret har i 2011 bestått av:
Leder: Arvid Strømsvik
1. Nestleder: Kjell-Otto Hansen
2. Nestleder: Karl-Otto Ojala
Sekretær: Annett Bäck
Kasserer: Cathrine Stenmoe
Styremedlem: Arne Kristianstuen
Varamedlem: Heidi Brekke
Varamedlem: Knut Arild Ljåstad
HS har hatt et fredlig arbeidsår med fint samarbeid innad i styret og med andre sentrale organ.
Det har vært avholdt 12 styremøter, hvorav 2 samlingsmøter.
N.Sch. Klub var representert på Svensk og Dansk vinnerutstilling (HAS ) med John Torsvik
fra HAR.
På WUSV møtet i Nurnberg var klubben representert med leder Arvid Strømsvik.
N.Sch.Klub var representert på NKK’s rep.møte med Kjell Rundtom og Per Espen
Thorgersen.
N. Sch. Klub har deltatt på et møte i forbindelse med nordisk union. Møtet ble avholdt i
forbindelse med NV i Fredrikstad og hvor leder Arvid Strømsvik deltok. Det var tillyst et
møte som skulle vært avholdt i Helsingfors i desember, men møtet ble avlyst.
Leder Arvid Strømsvik representerte HS ved IPO NM som ble arrangert av N.Sch.Kl avd.
Rogaland.
ØKONOMI
Klubbens økonomi er fremdeles meget solid, med god likviditet. Klubbens egenkapital er
ytterligere styrket etter et godt overskudd på ca 170.000,- i 2011.
Klubbens regnskap er ført og behandlet på den måten som har vært vanlig når klubben har
hatt egen kasserer.
Fremdeles er det likevel mulighet for ytterligere forbedringer i forbindelse med klubbens
økonomiske drift.
I år som i fjor så ser vi at det fremdeles beklagelig nok er noen som er svært dårlige betalere
og som på denne måten gjør at det blir et betydelig ekstra arbeid for kasserer. Her kan det
muligens være fornuftig å endre noe på klubbens rutiner i forbindelse med påmelding,
annonsering o.s.v for å få bukt på en del av problemet.
For øvrig så vises det til regnskapet for detaljer.
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NORSK VINNER – NM Sch.H –NM LP – NM RRP / RSP
NV og NM Sch.H / LP ble i år gjennomført i Fredrikstad med den lokale avdelingen som
arrangør. Den tekniske gjennomføringen av mesterskapene må HS si seg svært fornøyd med.
Gjennomføringen av et slikt stort arrangement hvor nesten alle deler av vår sport blir
presentert i løpet av en helg er et svært krevende arbeid, og HS / HBU hadde denne gang
strukket mesterskapene over flere dager. Dette for å i det hele tatt å kunne avvikle
arrangementet på en helt ny plass. I ettertid så kan vi konstatere at for gjennomføring av NV
utstillingen med NM i LP så er Fredrikstad en utmerket plass, mens NM i Sch.H var noe
vanskeligere å få plassert inn i forbindelse med tidsplanen.
HS retter en stor takk alle som hjalp til og gjorde dette mulig å gjennomføre mesterskapene.
En stor takk til avd. Oslo som i år stod for den praktiske gjennomføringen av NM i LP.
Når det gjelder deltakelsen på arrangementene så fikk vi dette året et brukbart og gledelig løft
på valpeskuet, mens selve NV utstillingen totalt sett fremdeles har for lavt deltakerantall.
På tross av at vi dette året fikk en brukshundklasse hann som var dobbel så stor som i fjor og
med meget høy kvalitet, så henger vi fremdeles kraftig igjen på tispesiden som er grunnstenen
i norsk schäferhundavl.
Antall deltagere i Sch.H / SL og LP holder fremdeles stand og bør være noe å bygge videre
på.
NM i RSP og RRP ble i år gjennomført på Sølen og må kunne betegnes som en suksess som
vil bli videreført. Her fikk vi et ønsket løft i antall deltakere og disse uttalte seg svært positivt
i forbindelse med at NM i år var lagt til Sølen.
Å høyne antallet startende på alle disipliner som inngår i et NV og NM bør være prioritert
oppgave også kommende sesong.

AVDELINGENE
Det er fortsatt svært stor forskjell på driften og aktivitetsnivået i de forskjellige avdelingene i
vår klubb. Noen avdelinger har meget gode fasiliteter og treningsplasser, og disse fungerer i
stort sett meget bra. De som ikke har så stor aktivitet og heller ikke noen fasiliteter eller fast
tilhørighet har større problemer.
Mangel på tillitsvalgte og resurspersoner er fortsatt stor på mange plasser. Og diverse
personkonflikter kan også dessverre virke ødeleggende i miljøet.
Gledelig er at det har blitt noe bedring vedrørende rutiner og strukturering i avdelingene, noe
vi mener er særdeles viktig for å kunne drifte og fungere tilfredsstillende.
SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
Hovedstyret har et godt forhold til NKK, men vi føler at NKK kunne være raskere med
tilbakemeldinger når det gjelder visse saker.
HS ser verdien av et godt nordisk samarbeid, og et møte med de andre nordiske land er
avholdt. Her ble det enighet om å arbeide videre for å prøve å få til en landskamp i Sch.H i
2012, samt utveksling av dommere til de nordiske lands vinnerutstillinger. Beklageligvis ble
møtet i desember hvor planen var at detaljer skulle fastsettes avlyst.
Det er også enighet om å få til en felles forståelse vedrørende spørsmål som skal/kan
behandles i WUSV. Vi mener bestemt at det er fordel å stå samlet som en nordisk enhet i
forhold til WUSV.
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På WUSV møtet som ble avholdt i Nurnberg ble det redegjort for hundene som ble tildelt VA.
Dette ble gjort av Reinhardt Meyer og Hans Peter Rieker som dømte klassene.
R.Meyer utrykte også en positiv overraskelse i forbindelsen med ”langhår” klassene.
Det ble informert om noe av bakgrunnen for strengere krav til deltakelse på WUSV VM, samt
noe endring i forbindelse med bedømmingen av Mot og Kamp på Siegerschau
Det ble også opplyst at WUSV universal sieger konkurransen som ble avholdt i Østerrike i
2011 var meget vellykket med 60 ekvipasjer påmeldt.

TIDDSSKRIFTET
Redaksjonen har i 2011bestått av Hege Pettersen Moe, Annett Bäck og Arvid Strømsvik
med Hovedstyret som ansvarlig utgiver.
Tidsskriftet er utkommet med 5 nummer, i alt 284sider (2010=260 sider) Dette viser en
oppgang fra 2010 til i dag.
Hege Pettersen Moe påtok seg oppgaven med å sette bladet etter årsmøtet i 2011. Hun har
gjort en glimrende jobb og vil også fortsette arbeidet i 2012.
Flere avdelinger og enkelt personer har bidratt med innsending av resultater og artikler, noe
HS setter stor pris på og som har vært helt avvgjørende for kunne opprettholde kvaliteten på
tidsskriftet.
Takk til Heidi Brekke som oversatte de tyske kritikkene og skrev av kritikkene fra både
voksenklasser og valp fra Norsk Vinner.
WEBSIDEN
Tidligere HS fikk presentert ny webside. Denne side ble etterhver meget kostbar, og har ikke
innfridd til forventningene. Vi har ventet på at NKK skulle utvikle en klubb webside, med
direkte linker til påmeldingssystemene, men da dette har tatt lang tid måtte vi etter hvert gjøre
noe nytt med sidene våre. Vi fikk krav om oppdatering på systmet da sidene sluttet å virke
som de skulle, og dette ble lagt fram som en ny kostnad – noe vi ikke var villige til å ta.
Vi har derfor planer om å skifte nettleverandør og hotell og håper dermed at noe av
problemene skal bli borte. Prisbesparelsen vi kommer å få blir så stor at en flytting blir uansett
bedre enn en oppgradering hos samme leverandør.
Vi håper dermed at noen av problemene kommer å bli borte, men at vi etter hvert skal kunne
linke oss til eller flytte over til NKK’s klubbsider.
SPONSORER
Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2011. Samarbeidet har vært meget godt.
Royal Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med NV og NM bruks/LP. Selskapet
har også bidratt økonomisk i løpet av året. Begge parter ønsket å forlenge avtalen og den ble i
slutten av året forlenget til å gjelde til 31-12-2012 HS sier seg meget godt fornøyd med støtten
og innsatsen fra Royal Canin Norge AS.
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HOVEDSTYRETS ARBEIDE VIDERE
HS har flere oppgaver som bør vies stor oppmerksomhet og fokus kommende sesong. Først
og fremst er det deltakelsen på klubbens NV og NM bruks / Lp. Deltakelsen må opp da vi
mener at dette vil ha en positiv ”smitte-effekt” i klubben generelt. HS og sentrale utvalg må
her tilrettelegge på best mulig måte, slik at flest mulig av klubbens medlemmer ønsker å delta
på disse arrangementene.
Flere avdelinger sliter med arrangementer og aktivitet. HS / utvalg er villige til å bidra i
samarbeid med avdelingene for å få aktivitetstilbudet opp på et akseptabelt nivå, men det må
komme innspill fra avdelingene om hjelp.
Vi har et tidskrift som i en rekke år har vært klubbens pre. HS innser at tidsskriftet er særdeles
viktig for klubbens medlemmer og må hele tiden sørge for at det legges til rette for at det
fremdeles er mulig å opprettholde tidsskriftet på dagens nivå meget høye nivå.
Registreringstallene for schäferhund ser ut til å stabilisere seg rundt nåværende nivå.
Fremdeles er hunden og rasen verdens mest anvendbare og vi har en forpliktelse som klubb å
vise frem rasen fra dens beste side i alle sammenheng, slik at den fremdeles vil være den
foretrukne hund hvor det er naturlig Dette innebærer også at medlemmer av vår klubb
fremstår som gode representanter for rasen i alle sammenheng. Det være seg i konkurranser,
oppdrett og ellers i samfunnet hvor vi presenterer / representerer schäferhunden.

Arvid Strømsvik Kjell-Otto Hansen
(sign)
(sign)

Arne Kristianstuen
(sign)

Karl-Otto Ojala
(sign)

Knut Arild Ljåstad
(sign)

Annett Bäck
(sign)

Heidi Brekke
(sign)
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Cathrine Stenmoe
(sign)

03.0

HOVEDSTYRETS REGNSKAP

HS kommentarer til regnskapet for 2011.
Regnskapsåret startet med en avgrenset kontroll av Merverdiavgift som var innberettet for
2010, noe som skapte en del merarbeide i oppstarten.
Det er ryddet i gamle kundefordringer tilbake fra 2008 og 2009, noe som får resultateffekt for
dette årets regnskap i form av krediteringer og dermed nedgang i salg. Årets
påmeldingsavgifter og annonsesalg skulle derfor vært noe høyere enn tallene viser i 2011.
Iht. lovverket skal nå frivillige organisasjoner og lag inntektsføre og kostnadsføre når
transaksjonene skjer. D.v.s at noe av medlemskontingentene innbetalt i 2011 tilhører 2012
men skal bokføres som inntekt idet pengene kommer inn i bank. Dette vil kun medføre en
endring 2010/2011 men heretter forskyves for hvert år slik at det ikke vil bli merkbart i
regnskapene.
Det viser seg å være vanskelig å inndrive fra enkelte avdelinger. Dette gjør at kasserer må
bruke mye unødvendig tid på purringer. Avdelingenes kasserere burde kunne forbedre dette,
og HS bør se på evt. konsekvenser for dårlige betalere.
Cathrine Stenmoe
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Resultatregnskap for 2011 – Norsk Schäferhundklub

Kontingent- og abonnem. inntekt.

1)

400 257

400000

Regnskap
2011
385476

Salgsinntekter

2)

32 775

40000

15010

Annonseinntekter

93 395

110000

90291

Portoinntekter

61 275

60000

Andre inntekter

3 075

Driftsinntekter

Noter

Regnskap 2010

Budsjett 2011

Påm. avg. inkl barn og hund
Sponsorer og stands

3)

71 110

95000

73726

75 600

25000

51800

Parkeringsinntekter

17 100

20000

12200

Campinginntekter

37 810

Katalogsalg

10 800

Bonus/andre inntekter
Aktivitetsavgift

4)

10600

0

25000

29039

20 210

20000

19660

Avlskåringer

15580

Sum driftsinntekter

823 406

Driftskostnader
Beholdningsendring varelager

-10 243

Innkjøp fårehunden, porto, frakt
Avskrivninger

5)

795000

703382

9 131

31997

4 466

13400

Premier

40 850

Hjemmeside

77 513

Leie arr.sted+kamerataften

46 680

40000

38005

20000

22449

Leie lager

17200

Innleid hjelp, regnskap

34 712

Innleid hjelp, tidsskrift

20000

Leie utstyr, maskiner

4 499

5000

2370

Kontorrekvisita

2 085

5000

2818

194 823

220000

159850

Trykking tidsskrift
Trykks./katalog/brosj.

6)

21 650

40000

19800

Datakostnader

7)

0

10000

4160

Tlf/Faxutgifter

8)

3 285

10000

749

Portokostnader

9)

70 362

80000

7169

Dommer-/instruktørkostn.

10)

4 186

Hotellutgift./overnatting

11)

185 337

145000

111086

Reisekostnader

12)

60 795

70000

49859

90000

18727

Møtekostnader

14 125

Støtte WUSV-VM 2009

14 620

Kontingenter/avgifter

13)

10 128

Diverse kostnader

14)

33 998

Tjenestekjøp

3446

9566
60000

Sum driftskostnader
Driftsresultat

13

823 001

795000

532651

406

0

170731

Finansposter
Finansinntekter

20 886

791

Finanskostnader

-4 131

104

Sum finansinntekter/kostnader

16 755

171418

Ordinært resultat

17 160

Ekstraordinære poster
Ekstraord. inntekt

0

Sum ekstraordinære poster
Årsresultat

17 160

Overføringer
Egenkapital

49 918

151758

Dommerfond

-32 758

19660

17 160

171418

Sum overføringer
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Noteopplysninger til resultatregnskapet
1) Netto kontingentinntekter overført fra NKK 2011
2) Salgsinntekter:
Salg fårehunden, avlskåringer HAR og andre driftsrelaterte inntekter.

3) Sponsorer og stands:
Sponsorinntekt Royal Canine 35.000,- Gave fra Kongssvinger 10.000,- Resten er stands ved Norsk Vinner
4) Aktivitetsavgift
Flere har innbetalt aktivitetsavgift for 2011 men har innbetalt for sent til at det kunne komme med i regnskapet
for 2011
5)Avskrivninger
Utstillingsutstyr er avskrevet med 13.400 pr. 31.12.11
6) Trykksaker/kataloger/brosjyrer:
Kataloger NV kr. 19.800,7) Datakostnader
Årlig avgift Visma
8) Faks/tlf.
Faks Mimi Lønnum
9) Portoutgifter:
Utsendelse av Schäferhunden, bladporto ved utsendelse av blader til nye medlemmer og som reklame, utsendelse
av valpepakker og fakturering
10) Dommer/instruktørkostnader
Dommerkostn. og freigabe C. NV 2011 kr 2.846,- og honorar Stein Feragen.
11) Hotell- og overnattingsutgifter:
Årsmøtet er regnet netto hotellutgifter. Overnatting og opphold dommere, innbudte og hjelpere, samt
dommermiddag fredag – Norsk Vinner kr. 111.086,12) Reisekostnadene:
Dommerkurs og dommerelevkurs kr. 27.025,- (er belastet dommerfond)
Resten er reisekostnader i forbindelse med NV 2011 og Årsmøtet.
13) Kontingenter/avgifter
WUSV-medlemskap 2011 kr 8.486,- og Akt.avg. NKK SchH NV kr 1.080,14) Diverse kostnader
Bryllupsgave, gaver og blomster til Årsmøtet og Norsk Vinner, blomster begravelser. 4814,- er mat til
hjelpemannskap NV.
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Balanse pr 31.12.2011 – Norsk Schäferhund Klub
2011
Eiendeler
Noter
Varige driftsmidler
Nummervester
0
Akkumulert avskr.
Nummervester
0
Sum varige driftsmidler
Omløpsmidler
Profileringsklær
10243
10243
Sum varer
Fordringer
Kundefordringer
Opptjent ikke fakturert
Påløpt akt.avg.
Sum fordringer

2010

2009

22 332

22 332

-8 932

-4 466

0

13 400

17 866

0

10 243
10 243

0
0

0
0

71110
35000
1760
108080

108 411

172 534

18 812

1 200
109 611

0
172 534

0
18 812

0
959808

0
835 292

1078130

835 292

450
884 112
5 894
890 456

4 899
808 665
0
813 564

393093

968 546

1 080 856

832 376

2)

811673
225884
1037557

659 916
206 224
866 140

615 891
238 982
854 873

519 260
225 942
745 202

3)

0

8 450
8 450

9 740
9 740

9 740
9 740

4)

-3990
42363
2200
40573

-3 746
4 527
93 175
93 956

29 498
82 920
103 825
216 243

-30 060
19 794
87 700
77 434

40573
1078130

102 406
968 546

225 983
1 080 856

87 174
832 376

1)
2)

Omløpsmidler
Kontanter/Kasser
Bankinnskudd
Feil fra Nitschke og Borgting
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Fri egenkapital
Dommerfond, del av EK
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Lån fra avd.
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

5)
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Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret
23.02.2012
Arvid Strømsvik
Kjell Otto Hansen
Karl Otto Ojala
Annett Bäck
Cathrine Stenmoe
Arne Kristianstuen
Knut Arild Ljåstad
Heidi Brekke
Noteopplysninger til balansen 2011
1)
Kundefordringene fordeler seg slik:
Vanlige, mest annonsører
36 057
Avdelinger
35 053
=============================
Sum
71 110
2)
Egenkapitalnote:
Egenkapital, IB 2011
Egenkapital, UB 2011

Dommerfond
206 224
225 884

Annen egenkapital
659 916
811 673

Sum
866 140
1 037 557

================================================================
3)
Vedr. langsiktige lånene fra avdelingene.
Lån fra avdelingene er innfridd
4)
Skyldige offentlige avgifter:
MVA oppgjør for 2011, hvor resultatet ble at vi skal ha tilbake mva.

5)
Annen kortsiktig gjeld:
Innbetalt sponsing til WUSV-VM som ikke ble noe av - beløp overføres til 2012 2 000
Forskuddsbetalt medlemskontingent
200
=====
2 200
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Norsk Schäferhundklub – Avdelingsregnskap 2011
INNTEKTER
Kontingent/Abonnementsinnt.
Salgsinntekt/katalog/fårehund
Annonseinntekt
Påmeldingsavg.
Sponsorer og stands
Parkering NV
Andre
inntekter/studieforbundet
Gave fra Kongsvinger
Campinginntekter
Hotellinntekter
Aktivitetsavgift
Avlskåringer
Diverse
Sum
KOSTNADER
Avskrivninger
Varekjøp
Innkjøp Prof. Klær
Premier/HS ærespris
Innleid hjelp NV
Leie
sted/kamerataften/hjelpere
Leie utstyr/maskiner
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Lønn tidsskrift
Trykking tidsskrift
Trykksaker/katalog/brosjyrer
Datakostnader
Tlf/fax
Portokostnader
Dommerkostnader
Møtekostnader
WUSV VM 2009
Kont. WUSV
Div. kostnader
Reisekostnader
Hotell/ink. mat
Sum
Ordinært resultat
Finansinntekter/Agio
Finanskostnader/Disagio
RESULTAT

NM/NV

Årsmøte Tidskrift HAR

HBU

Avd. 55
Dommerf.

2950
10600
13200
73726
6800
12200
1540

HS

Total

382526
15010

77091
35000
4180

3135

3990

10259

10000

10000

19660

19660
15580
5935
703382

15580
118066

4180

80041

18715

23650

5935
448730

13400
31997
38005
22449

17200

2370

2029

27025

2029
-2029

27025
-3375

99977
348753

-3375

791
104
349440

791
104
171418

19800

1280
11686
8140
83663
193078
-75012

-75012

27423
27423 182150
-23243 -102109

-23243 -102109
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4160
749
3556

969

969
17746

17746

39649

8286
7041
12665

923
20000
159850

2300

0
13400
31997
0
38005

2370
0
2818
20000
159850
19800
4160
749
7169
3446
0
0
9566
18727
49859
111086
532651
170731

1895

344
3446

90291
73726
41800
12200

-2029

Norsk Schäferhundklub, Hovedstyret
23.02.2012
Arvid Strømsvik
Kjell Otto Hansen
Karl Otto Ojala
Annett Bäck
Cathrine Stenmoe
Arne Kristianstuen
Heidi Brekke
Knut Arild Ljåstad
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INNBETALING AV AKTIVITETSAVGIFT 2011

Avdeling

2009

2010

2010

2010

Innbetalt

Innbet.

Innbet.

Innbet.

Tot

akt.avgift

akt.avg.

akt.avgift akt.avgift akt.avgift

01 Agder
02 Arendal
03 Bergen
05 Finnmark
06 Fredrikstad
07 Grenland
08 Halden
09 Hallingdal
10 Harstad og omegn
11 Haugaland
12 Hedmark
13 Helgeland
14 Indre Østfold
15 Kongsberg
18 Moss-Vestby
19 Møre og Romsdal
20 Nordenfjeldske
22 Oppland
23 Oslo
24 Ringerike og omegn
25 Rogaland
26 Romerike
27 Sarpsborg
29 Sunnmøre og omegn
30 Tromsø og omegn
Totalsum

2011

470

470
0

70

1 420

300

260

1790
260
0

60

690

720

1470
0

2140
30

30
430

1 230

2140

100

30

430
1360
0

2 320
240

480

2410

4730

530

1250

80
940

1210

2150

3 290

2440

5730

800

1370

420
2 640

80

80

70

600

3240
0

2 860

4110

6970

410

80

1900

2390

60

260

1020

1340
0

5 500

10 010

20

3 110

100

1180

1180

19660

38380

04.0

HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG

Budsjettforslag for 2012
Tekst

NV/ NM

WUSV
VM

Rep.
møte

Tidsskrift

HBU

HAR

HS

Total

Inntekter
Netto kontingentinntekter

380 000

Salgsinntekter

10 000

Annonseinntekter

20 000

10 000

380 000
20 000

70 000

90 000

Portoinntekter
Påmeldingsavgifter

95 000

Sponsorinntekter/stands

20 000

Campinginntekter/parkering

10 000

95 000
35 000

55 000
10 000

Aktivitetsavgift
Andre inntekter

20 000

20 000

Renteinntekter

15 000

15 000

10 000 450 000

685 000

Sum Inntekter

Kostnader

155 000

NV / NM

70 000
WUSV
VM

Rep.
møte

Tidsskrift HBU

HAR

HS

TOTAL

Varekjøp
(salgsvarer/innsatsvarer)
Premier

40 000

10 000

50 000

Leie lokaler
Leie arrangementssted

20 000

20 000

Leie utstyr, maskiner

5 000

5 000

Kontorrekvisita

2 000

3 000

Trykking tidsskrift
Trykksaker/kataloger/brosjyrer

160 000

5 000
160 000

20 000

20 000

40 000

Tjenestekjøp

40 000

40 000

Datakostnader

20 000

20 000

5 000

10 000

Telefonkostnader

5 000

Portokostnader
Hotell/overnatting mm

70 000

10 000

Reisekostnader

35 000

15 000

Diverse kostnader

10 000

45 000

10 000

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

155 000

30 000

80 000

20 000

20000

20 000

70 000

Sum kostnader

202 000

25 000

45 000

165 000

30 000

40 000 168 000

675 000

Resultat

-47 000

-25 000

-45 000

-95 000

-30 000

-30 000 282 000

10 000
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REVISJONSBERETNING
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06.0

HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING 2011

Hovedavlsrådet har bestått av følgende personer;
Karl Otto Ojala
John Torsvik
Oddbjørn Winther
Kjell Pollestad

leder

I tillegg har vi hatt hjelp av Berit Hansen med registrering av parringer og fødsler. Hun har
også ansvaret for utsendelsen av valpepakken til oppdretterne.
Det er mye rutinearbeide med registrering av avlskåringer. Kvaliteten på innsendte papirer er
blitt betydelig bedre. Det setter vi stor pris på. Fra 2011 har vi hatt som krav at papirene fra
avlskåringer skal være HAR i hende senest 3 uker etter avholdelse. Det er noen avdelinger
som ikke har klart å overholde denne fristen.
Norsk vinnerutstilling ble i år avholdt i Fredrikstad. Antall valper påmeldt var denne gangen
økende, mens vi hadde en nedgang på unghundene. Kvaliteten på de fremviste hundene var
meget bra. Dommer i brukshundklassene samt åpen klasse var Margit van Dorssen, Tyskland.
Dommer for 12-18/18-24 hann var Karl Otto Ojala og 12-18/18-24 tispe Arvid Strømsvik.
Norsk Vinner og VA1 i brukshundklasse hann ble SchH1 Rothco’s Ashan Kahn.
Norsk Vinner og VA1 i brukshundklasse tispe ble SchH2 Sara vom Köttersbusch.
Sg1 18-24 hann ble Team Marlboro Cosmo og tipse Rothco’s Centa.
Sg1 12-18 hann ble Naxos vom Frankengold og tispe Cuna von Haus Charly.
Våre utstillinger etter tysk mønster har varierende deltakelse. Avdelingene er blitt flinkere å
sende inn resultatene etter disse utstillingene, men det er fremdeles resultater fra utstillinger
som HAR ikke har mottatt. Resultatene kommer på hjemmesiden samt blir også lagt inn på
www.WinSis-Cat.com. Husk at godkjent resultat fra disse utstillingene er adgangsgivende til
avlskåring.
I 2011 fikk vi også den første hunden med tittelen, Norsk Schäferhund Vinner (NSV). Dette
var SchH1 Rothco’s Ashan Kahn.
Vår dommerelever ved vår eksteriørdommerutdannelse er kommet godt i gang. De er blitt tatt
godt i mot i avdelingene når de har vært rundt og avlagt sine elevarbeider. Vi håper at noen av
kandidatene i løpet av 2012 vil bli ferdig med utdannelsen. Vi vil også forsøke å legge til rette
slik at våre unghundbeskrivere skal få utvidet sin autorisasjon til samme status.
Som kjent skal Schäferhund langhår (med underull) godkjennes fra 2012. Hovedavlsrådet har
vært i kontakt med Norsk Kennel Klub angående saken og har kommet med innspill. Norsk
Kennel Klub har sett positivt på dette og har på lang vei fulgt våre anbefalinger.
I november hadde vi innkalt til møte med våre avlskåringsdommere. Her møtte alle opp
utenom en.
Det var et meget godt møte som ble avholdt i en positiv ånd. Her ønsket vi at alle skulle
kunne komme med forslag og ideer angående våre avlskåringer og utstillinger etter tysk
mønster.
Mange forslag ble diskutert og noen har vi valgt å jobbe videre med.
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Hovedavlsrådet har også arbeidet med et tilbud til våre juniorhandlere. Vi føler vel at dette
snart skal være klart og kunne presenteres for resten av klubben.
Avlskåringer
I år 2011 var det i alt 29 terminfestede avlskåringer.
Flest hunder har avd. Nordenfjeldske hatt på sine kåringer der totalt 14 stk. er blitt fremstilt.
I 2011 har det totalt deltatt 72
hunder på avlskåringene (1997:143
– 1998:134 – 1999:172 – 2000:155
– 2001:159 – 2002:157 – 2003:130
– 2004:135 – 2005:125 – 2006:126
– 2007:153 – 2008:60 – 2009:64 –
2010:85)

Kjønn
Hann
Hann
Hann
Tispe
Tispe
Tispe

Kåringsklasse
AKKL I
AKKL II
Avlsgodkjent
AKKL I
AKKL II
Avlsgodkjent

Antall Kåringsklasse
8
0
10
17
4
33

Av disse har 25 (26) hunder blitt kåret i kl. I og 4 stk. (4) i kl II.
43 (55) hunder har blitt avlsgodkjent . (i ( ) fjorårets tall)
Når det gjelder bruksmerittering på de 29 hundene som er avlskåret, har 22 stk. SchH1
utdannelse, 3 stk. SchH2 mens 4 stk. har SL1.
Tisper
Kl. I: 17 stk. kl. II: 4 stk.
Avlgodkjent 33 stk.
Hanner
Kl. I: 8 stk. kl. II: 0 stk.
Avlsgodkjent 10 stk.
Totalt fremstilte hunder til kåring/avlsgodkjenning ligger på det jevne. Vi har en liten
nedgang i 2011, men dette mener vi ligger godt innenfor avvik vi kan vente fra år til år. I
2011 ble totalt 72 hunder fremstilt mot 85 i 2010.
Av fremførte hunder er 40,2% avlskåret. I 2010 var dette tallet 35,3%.
Antall hunder med funksjonsanalyse til avlsgodkjenning er 17 stk.(24), mens 33 stk. (31)har
BH.
Snitthøyden på fremførte avkom er;
Gjsn
Maks
Kjønn Mankehøyde
Mankehøyde
Tispe
59,4
61
Hann
64,5
65

Min Mankehøyde
55
63

Det er stor spredning på fedrene til de hundene som er Avlskåret/godkjent. Den hunden med
flest avkom har 7 stk. fremstilt. Dette er Nilo van Heralmaborg.
Avlskåring etter tysk mønster (totalt 16 terminfestede kåringer)
I 2011 ble det fremstilt 12 (4) hunder ved tysk kåring, 8 (4) tisper og 4 (0) hanner.
Resultatet ved kåringene er;
4 (2) x Kkl. 1 for 2012/2013
8 (2) x Kkl. 1 Livstid
Kåringsdommere 2011:
24

Norsk Avlskåring:
Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Liv Evjen, John G Torsvik, Arvid Strømsvik, Oddbjørn
Winther, Rolf Evensen, Leif V. Belgen.
Tysk Avlskåring:
Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Rolf Evensen, Arvid Strømsvik.
I 2011 har vi hatt en god del disiplinærsaker. De fleste sakene gjelder ikke registrerte kull og
ikke godkjente foreldredyr. Det er en del fortvilte valpekjøpere som ikke får stamtavler til
sine valper. Norsk Schäferhund Klub kan ikke være kjent med å ha oppdrettere som
medlemmer som ikke følger våre regler for avl.
Vi i HAR vil takke alle kåringsdommere, HBU, HS og avdelingene for godt samarbeide i
2011.

Karl Otto Ojala
Sign.

John G. Torsvik
Sign.

Kjell Pollestad
Sign.
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Oddbjørn Winther
Sign.

07.0

HOVEDBRUKSHUNDSUTVALGETS ÅRSBERETNING
Norsk Schäferhundklub
HBU

HBU’s sammensetning.
HBU har i perioden bestått av Kjell-Otto Hansen, Kjell Rundtom, Ronny Vestli og Per Espen
Thorgersen
Oppgaver.
Arbeidsoppgavene har vært fordelt på medlemmene i utvalget. Samarbeidet innad i utvalget
har fungert meget godt. HBU har i tiden hatt 5 telefonmøter, samt et arbeidsmøte i april hvor
HBU var samlet en helg. I tillegg har vi hatt en god dialog når saker har dukket opp. I likhet
med tidligere år har HBU fortsatt å legge fokus på utdannelse og aktivitet.
Stevner/kåringer.
Våre avdelinger har i 2011 terminfestet 73 stk RIK prøver, 18 stevner etter NKK
brukshundprøve programmet, 9 K-tester, 14 funksjonsanalyser, 12 MH tester og 5
kåringsprøver(NKK).
Klubbens Norgesmesterskap har i år vært todelt når det gjelder avvikling. LP, SL og SchH for
Schäferhund ble avholdt i perioden 20.-24. juli, samtidig som Norsk Vinner i Fredrikstad.
Teknisk arrangør var avd. Fredrikstad. SchH og SL ble avholdt 20. – 21. mens LP ble avviklet
23. juli.
Ved fristens utløp var det totalt 22 påmeldt mot fjorårets 23 startende.
Årets mesterskap hadde også i år med de lavere klassene som ble arrangert som offisielle RIK
prøver, en liten nedgang fra året før. Til start var antallet som følger:
12 stk SchH III
2 stk SchH II
1 stk SchH I
4 stk SL III
1 stk SL I
Fortsatt er antall påmeldte langt mindre en man kan forvente.
NM i lydighet 2011 hadde totalt 32 påmeldte mot fjorårets 23, noe som er veldig bra!
Stevnet ble avviklet med Avd. Oslo som teknisk ansvarlig. Stevnet gikk etter ønske fra
deltakere kun 1 dag mot tidligere 2 dager.
Til start var antallet som følger:
9 stk kl. I
2 stk i kl. II,
6 stk i kl. III
9 stk i Elite
Dommere / figuranter NM SchH, SL, LP:
SchH / SL
Figuranter SchH
LP:

Rolf Evensen og Roar Kjønstad
Ole Espen Samuelstuen og Arvid Hagen
Arild Eriksen og Stein Feragen
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Norgesmestere 2011.
Norgesmester SchH III:

Jostein Håland m/Kustmarken’s Ånnie

Norgesmester SL III:

Frode Åge Fuglestrand m/ Vangteigen’s Cana .

Norgesmester LP:
Lagkonkurranse:

Anne Østlid m/ Veemtroppens Klippa
Avdeling Indre Østfold

Avd Fredrikstad hadde tilgang til flotte områder for avvikling av spor, noe som ga like
forhold for deltakere og en utmerket gressbane for lydighet og gruppe C.
Gjennomføringen av et slikt stort arrangement hvor nesten alle deler av vår sport blir
presentert i løpet av en helg er et svært krevende arbeid, og HBU hadde denne gang strukket
mesterskapene over flere dager. Dette for å i det hele tatt å kunne avvikle arrangementet på en
helt ny plass, tilnærmet samtidig som NV.
I ettertid så kan vi konstatere at dette ga noen utfordringer som gjorde at vurderingen av å
arrangere NM som et eget arrangement og på annet tidspunkt var på sin plass.
NM i RSP/RRP ble avviklet på Sølen i perioden 26. – 28. august.
Etter ønske fra utøverne ble NM i RSP/RRP flyttet i tid til en helg i slutten av august og
tilbake til Sølen som i år, etter flere års opphold, var vertskap for NSchK for 20. gang.
Ved påmeldingsfristens utløp var det totalt påmeldt 17 deltakere. 16 møtte til start.
Antallet inkluderer også de lavere klassene som ble arrangert som offisielle RIK prøver.
Dette er en meget solid økning fra tidligere år og en tre dobling av antall startende,
sammenlignet med 2010. Til start var antallet som følger:
8 stk RSP III
2 stk RSP II
2 stk RSP I
2 stk RRP III
1 stk RRP II
1 stk RRP I
Dommere NM RSP/RRP:
RSP/RRP:
Overdommer:

Aage Bergmo og Heidi Tokstad
Gunnar Aagesen

Norgesmester RSP 3:
Norgesmester RRP 3:

Laila Kjølsø
Kenneth Mathsen

m/Kustmarken’s Niro
m/Rikba’s Beretta

Lagkonkurranse:

Avd. Romerike
Torill Sletner
Elisabeth Wold
Kenneth Mathsen

m/I-Lexie av Lisgard
m/Gillis van Boykesbos
m/Rikba’s Beretta
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HBU gratulerer vinnerne og øvrige deltakere med sine oppnådde resultater. Samtidig vil
vi rette stor takk til alle hjelpere, herunder sporansvarlig, sporleggere, figuranter,
dommere, teknisk arrangør for LP avd. Oslo, grunneiere, og alle andre som var med og
hjalp til under årets ulike NM.
VM 2011
Norge hadde ingen deltakere med.
Året sett under ett.
Kursmodellen har nå ligget ute på hjemmesiden vel et år og HBU oppfordret medlemmene
om tilbakemeldinger om modellen og nytten av et slikt opplegg.
Det er lagt ned mye arbeid i kursmodellen og HBU hadde håpet at den kunne være til hjelp
for avdelinger/medlemmer. HBU har i liten grad fått tilbakemeldinger og da er det vanskelig å
gjøre endringer for å forbedre. Ikke minst er det viktig å få innspill på om dette er noe
medlemmene ønsker at HBU skal bruke tid på.
HBU har også sendt brev til NNK hvor det anmodes om at RSP/RRP kan stambokføres. Det
er fortsatt ikke kommet noen avklaring på henvendelsen så langt fra NKK sin side.
HBU har som tidligere år koordinert søknader om prøver og tester fra avdelingene og sendt
felles søknad til NKK.
Fremdeles ikke kommet noe tilbakemelding fra KG RIK/NKK ang. vår søknad om
Instruktørutdanning innen RIK RSP/RRP.
Samarbeid og dialog med både HS og HAR har vært upåklagelig i året som har gått.
Planlegging videre.
HBU ønsker å jobbe videre med rekruttering og aktivitet. Dette er ett punkt som vil gå igjen
framover da dette ligger direkte under retningslinjene for HBU.
Konkrete punkter er sentral figurantsamling i regi av HBU, brukshund kurs, fortsatt dialog og
lokal aktivitet gjennom NKKs figurantledere, og instruktørkurs for RIK.
Når det gjelder utdanning av figuranter lokalt oppfordres avdelingene til å melde sine behov
til de tilhørende figurantlederne. Det er på det lokale planet ting må skje, ikke bare med
henblikk på figuranter, men også i aller høyeste grad innenfor RSP / RRP og LP. Det er lokalt
de ukentlige treningene foregår. Dette er det ingen andre enn avdelingene selv som må / kan
ta tak i. Ildsjelene på alle plan i avdelingene må på banen og ikke minst støttes opp lokalt.
Videre bør det settes mer fokus på SL prøvene (spor / lydighet) Dette er en prøve som i klasse
I er nesten lik RSP I. 300 skritt spor, 2 gjenstander, og 10 lydighetsøvelser. Det bør være
overkommelig for alle våre Schäferhunder, og i hvert fall om de skal i avl. Prøven er en svært
fin måte å bli kjent med programmet på, og man ikke trenger veldig mange ressurser for å få
til. Når denne prøven er bestått har man også oppnådd brukshund meritt for AKKL I.
Husk vår formålsparagraf – En schäferhund er en brukshund!
Kjell-Otto Hansen Kjell Rundtom
(sign)
(sign)

Ronny Vestli
(sign)
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Per Espen Thorgersen
(sign)

08.0

ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2011

I løpet av 2011 er det få avdelinger som har søkt Ordensrådet om honorering av sine
medlemmer. En avdeling sendte inn sin søknad så sent at det ikke lot seg gjøre å behandle
søknaden på en korrekt måte før utdeling skulle finne sted. Vi vil derfor få minne om at
søknad skal finne sted senest 2 – to – måneder før utdeling skal finne sted. Søknaden skal
inneholde hvor lenge vedkommende har vært medlem og historikk om hva vedkommende har
gjort gjennom tiden.
Mange av våre avdelinger har i løpet av de siste 6 – 8 årene ikke gjort noe som helst for å vise
at de setter pris på sine tillitsvalgte medlemmer ved å søke om tildeling av Fårehunden til
eventuelle aktuelle personer. Vi oppfordrer derfor avdelingene til å gjennomgå om det finnes
aktuelle medlemmer som bør få en æresbevisning.
I løpet av 2011 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse
æresbevisninger:

Fårehunden i sølv:

Eva Knudsen
Rune Gundersen
Ståle Sivertsen
Tove Hestmark
Britt Børsheim
Arvid Strand
Kjell Rundtom

avd. Bergen
avd. Fredrikstad
avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Oppland

Fårehunden i bronse:

Hans Helge Hansen
Monika Reinfjell
Odd Inge Christensen
Kenneth Ræstad
Anne Strand

avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Helgeland
avd. Helgeland

Liv Evjen
(Sign)

Bjørn Lie
(Sign)

Mimi Lønnum
(Sign)
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John G. Torsvik
(Sign)

09.0

HOVEDSTYRETS FORSLAG
9.1
Fjerning av aktivitetsavgift
HS foreslår at klubbens interne aktivitetsavgift fjernes fra og med regnskapsåret 2012.
Begrunnelse vil bli gitt i forbindelse med behandlingen av forslaget.

Hovedstyret
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9.2
Ny lovmal for NKK’s medlemsklubber.
Endring av lover i henhold til NKK’s nye lovmal.
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Lover for Norsk Schäferhund Klub stiftet mars 1922.
Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ]
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (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 Schäferhund.
Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
Norsk Schäferhund Klub har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte
hunderase. Norsk Schäferhund Klub skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling
av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og
rasenes sunnhet.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
Representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte
Styret
Valgkomite
Avdelinger
Lokallagene
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§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 til NKKs Appellutvalg.
§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens
representantskapsmøte.
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Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Schäferhund Klub og Norsk Kennel Klubs
virksomhet samt å følge Norsk Schäferhund Klub og Norsk Kennel Klubs 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 offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva
gjelder klubbinternt regelverk.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)
Utmeldelse
b)
Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)
Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d)
Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er representantskapsmøtet og avholdes hvert år innen 31. Mars.
Representantskapsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som
krever 3/4 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 avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Møterett og stemmerett på representantskapsmøte har valgte avdelingsrepresentant(er) for
godkjente lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer i
avdelingen pr 31. desember foregående år. Maks antall representanter er 3.
Hovedstyrets leder og nestledere er faste medlemmer av representantskapsmøtet og har taleog stemmerett.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte
avdelingsrepresentanter. Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en
fullmakt.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
§3-3 Innkalling
Representantskapsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært representantskapsmøte med minst 3 ukers frist.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
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- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver.
Representantskapsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden,
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) Godkjenne budsjett for neste år.
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På
dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av
kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
STYRE:
Leder velges for 2 år
2 Nestledere velges for 2 år
Sekretær velges for 2 år
Kasserer velges for 2 år
Styremedlem velges for 2 år
2 varamedlem velges for 1 år
HOVEDAVLSRÅDET
Leder velges for 2 år
3 medlem velges for 2 år
HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET
Leder velges for 2 år
3 medlem velges for 2 år
ORDENSRÅD
4 medlem velges for 2 år
REVISOR
Velges for 1 år
Vararevisor velges for 1 år
VALGKOMITE
3 medlem velges for 2 år
Varamedlem velges for 1 år
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Valgene bør ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Leder og sekretær
velges samtidlig. Kasserer og nestledere velges samtidlig.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøtet
Ekstraordinær representantskapsmøte avholdes hvis representantskapsmøtet, styret eller minst
10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føre protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver er å
lede klubben mellom representantskapsmøtene
avholde representantskapsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av representantskapsmøtet
oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer, avlsråd, gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKKregionene
oppnevne representant til NKK-regionen
Kap. 5 Representantskapsmøtetvalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. 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
Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til representantskapsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
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Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3
flertall. Lovene 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 lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært representantskapsmøtet.
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst 3/4 flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av representantskapsmøte bestemt formål.
Bestemmer ikke representantskapsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike
lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i
andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

Hovedstyret
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9.3

NKK Følgeskriv og § 7

36

NKK’s lover § 7
Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m.
§7-1 Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs medlemsklubber, regioner og organer
samt enkeltmedlemmer i NKKs medlemsklubber.
Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt avl
hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er
enkeltmedlem hos noen av NKKs medlemsklubber.
NKKs medlemsklubber kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter
bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Medlemsklubbene kan ikke ha
avvikende disiplinærbestemmelser i sine lover.
De avgjørelsen kan få betydning for skal alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse
treffes. Medlemsklubbenes avgjørelser kan påankes til Appellutvalget.
Hovedstyret kan gjøre unntak for reglene i dette kapittelet der medlemsklubben er et annet
nasjonalt forbund.
§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon
En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:
a) NKKs eller medlemsklubbenes lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på
lover, bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle
handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.
b) Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber eller avl hvor
avkommene registreres eller søkes registrert i NKKs register utøves rettsstridig vold, opptres
uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske misligheter eller
på annen måte opptres uakseptabelt.
c) Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som
er uforenligmed sin rolle.d)Hund behandles på en uakseptabel måte.
Ellerdetgjøresforsøk påeller medvirkes til sådanne forhold.
§7-3 Reaksjonene
De reaksjoner som kan ilegges er:
a)Irettesettelse eller advarsel
b)Tap av hedersbevisning
c) Tap av retten til å registrere valper i NKKsregister
d)Tap av kennelnavnog retten til å ha kennelnavn
e)Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser
f)Tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser
g)Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer(utelukkelse)
h)Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap medderav følgende rettigheter i
en eller alle NKKsmedlemsklubber(eksklusjon)
i)Tap av rett til å avholde arrangementer
j)Tap av premier/mesterskap når den handlingen som medførerreaksjon kan ha hatt
innflytelse på det oppnådde resultat eller dersom det vil virke støtende
ompremien/mesterskapet beholdes
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Reaksjoner etter bokstavene c) til i) kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid.
Det kan gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på inntil 5 år.
En sak kan avsluttes med avvisning eller henleggelse.
Medlemsklubberkan bare ilegge reaksjonera),b),e), f), g) og h)og j) innen egen klubb.
Medlemsklubbene, utvalg under særkomite, ellerandre som har fått delegert myndighet fra
særkomiteen, plikter å oversende saken for avgjørelse i Disiplinærkomiteen dersom
handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid
børvurderes.
Utvalg under særkomité kan etter nærmere bestemmelser gitt av Hovedstyre tilegge
reaksjoner innen a)–j) for maksimalt 2 år. Medlemsklubb, utvalg under særkomité, eller
andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, kan når særlige hensyn tilsier det,
overlate til Disiplinærkomiteen å behandle saken. Det organ som overlateren sak
tilDisiplinærkomiteen skal begrunne hvorfor særlige grunner foreligger når man
oversendersaken til Disiplinærkomiteen.
Disiplinærkomiteen kan ilegge alle typerreaksjoner nevnt i denne bestemmelsen.
§7-4 Behandlende organer
Reaksjoner kan ilegges av
a) Medlemsklubbene innen deres område.
b) Særkomité med eget oppnevnt utvalg i henhold til særkomiteens mandat eller den som
dette delegeres til.
c) Disiplinærkomiteen.
d) Appellutvalget.
Disiplinærkomiteen behandler alle reaksjonssaker i første instans med unntak av saker som
medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller har
delegert videre. Videre delegering krever samtykke av Hovedstyret.
Representantskapsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler.
§ 7 – 5 Utestengelse av hund m.m.
I forbindelse med at fysisk person ilegges en reaksjon kan hund med tilknytning til personen
eller den aktivitet som begrunnet disiplinærreaksjonen, fratas retten til å delta på
terminfestede arrangementer og avkom etter hunden kan nektes registrert hos NKK.
Uønsket adferd hos hund i forbindelse med terminfestet arrangement eller annet
arrangement i regi av en av NKKs medlemsklubber, regioner eller særkomiteer, kan medføre
at hunden utestenges fra terminfestede arrangementer for en tid eller for alltid.
Bestemmelsen i dette kapitel gjelder så langt de passer på vedtak etter denne
bestemmelsen.
§7-6 Foreldelse
Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold som kan medføre
disiplinærreaksjon er opphørt uavhengig av når forholdet oppdages. Dersom det vil være
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åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 års fristen,
er foreldelsesfristen 5 år.
Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to
måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken.
Foreldelsen avbrytes ved anmeldelse.
§7-7 Avgjørelser, anke og iverksettelse
Bare disiplinærsak som er anmeldt av medlemsklubb, region, Hovedstyret eller særkomite
kan behandles.
Følgende disiplinæravgjørelser kan påankes til Appellutvalget som treffer endelig avgjørelse i
saken:
- Disiplinærkomiteens avgjørelser.
- Medlemsklubbenes avgjørelser.
- Avgjørelser fattet av en særkomité eller utvalg under denne.
Avgjørelsene kan ankes av partene.
Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke som kommer etter ankefristen
kan behandles dersom særlige grunner foreligger.
Anke til Appellutvalget gir det påankede vedtak oppsettende virkning med mindre
umiddelbar iverksettelser besluttes, jf § 7-8. Dersom Appellutvalgets avgjørelse bringes inn
for de ordinære domstoler, kan Appellutvalget beslutte at deres avgjørelse ikke skal
iverksettes før saken er rettskraftig avgjort.
Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som begrunner reaksjonen og den
reaksjon som ilegges. Like tilfeller skal behandles likt. Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal
begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor vedtaket
er hjemlet.
§ 7-8 Suspensjon og umiddelbar iverksettelse
Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt disiplinærreaksjon og særlige grunner
taler for det, kan den som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes inntil
det foreligger en avgjørelse i saken. Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av
gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville
miste sine rettigheter ved endelig avgjørelse.
Dersom særlige grunner foreligger kan det besluttes at vedtak skal iverksettes umiddelbart.
Slik beslutning kan treffes både av medlemsklubbene, Disiplinærkomiteen og Appellutvalget.
§ 7 -9 Selvdømme og benådning
Ankemulighetene innen NKK skal brukes før sak kan bringes inn for ordinære domstoler.
Hovedstyret kan i særlige tilfelle ettergi eller endre en ilagt reaksjon.
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10.0

INNKOMNE FORSLAG

10.1

FORSLAG FRA AVD. FINNMARK

HS og HBU støtter forslaget.
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10.2 og 10.3 FORSLAG FRA AVD. FREDRIKSTAD

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet i 2012
Fra avd. Fredrikstad

10.2

Forslag 1: Norsk Vinner
Tyske dommere skal dømme klassene I2-l8mnd, l8-24mnd, åpenklasse og
brukshundklassene på Norsk Vinnerutstilling.
Begrunnelse:
Interessen for Norsk Vinner har vært dalende.
Som et tiltak for å få opp interessen bør dette forslaget prøves ut noen år.

10.3

Forslag 2: Krav til avl
Karaktertest skal sidestilles med funksjonsanalyse når det gjelder ”krav til avl”.
Godkjent K-test skal gjelde kun for første kullet på tispen.
Skal tispen har flere kull må dagens kriterier oppfylles.
Begrunnelse:
Dette kan være et tiltak for å få nye hundeeiere til å bli interessert i å begynne med
oppdrett på Schäferhund.
Flere og flere avler nå utenom Schäferhund klubben. For å få flere nye oppdretter i klubben, kan dette
tiltaket være en grei start da dette er kav som er gjennomførbare for alle. Ved flere oppdrettere i
klubben vil også aktiviteten med Schäferhunden øke.

For NSchK avd. Fredrikstad
Tom Atle Nohr

HS og HAR er mot forslagenet.
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10.4

FORSLAG FRA AVD. ROGALAND

OPPGJØR FOR AVLSKÅRINGER/GODKJENNINGER

Avdeling Rogaland foreslår at der blir foretatt endringer vedrørende oppgjør i forbindelse
med kåringer.
At avgiften til HAR er satt til kr. 200,- medfører at de forskjellige avdelinger taper penger i
forbindelse med gjennomføring.
Da antall hunder som fremvises er relativt lite, og i de avdelinger som ikke har lokal
kåringsdommer, er det knyttet relativt store kostnader i forbindelse med kåringer (flybilletter,
overnatting etc.)
Vi foreslår derfor at 10 % av påmeldingsgebyret oversendes HAR.
Det må være i klubbens interesse at flest mulig hunder fremvises til kåring, og at den enkelte
avdeling får redusert sine kostnader, i forbindelse med å avholde kåring.

Avd. Rogaland

HS og HAR er mot forslaget.
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10.5 og 10.6 FORSLAG FRA AVD. NORDENFJELDSKE

Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske
Postboks 37 Klett
7083 Leinstrand
Mail: schafer.nordenfjeldske@klubb.nkk.no

Trondheim, 31.01.2012

10.5

Forslag til årsmøtet 2012
Meldinger om parringer/fødsler som blir sendt inn til HAR, videresendes til respektive
avdeling som igjen kan formidle dette til sine utnevnte avlskontakter.
Begrunnelse:
Ikke alle opprettere er like flinke til å orientere lokalavdeling selv om dette skal gjøres. Når
HAR får melding om parring eller fødsel sendes en mail til avdelingen, som til enhver tid vet
hvem som er avlskontakt. Dette for å unngå at avlskontaktene selv må sitte og følge med på
valpelisten.

Med vennlig hilsen
Styret NSchk, avd. Nordenfjeldske

HS og HAR støtter forslaget.
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Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske
Postboks 37 Klett
7083 Leinstrand
Mail: schafer.nordenfjeldske@klubb.nkk.no

Trondheim, 31.01.2012

10.6

Forslag til årsmøtet 2012
Bladet ”Velkommen til Norsk Schäferhund Klub” bestilles av avdelingene som mottar et lite
lager av bladet. Avdelingen deler selv ut til sine opprettere, enten via sine avlskontakter eller
på en annen måte som man finner fordelaktig.
Begrunnelse:
På denne måten garanterer man at oppretter har muligheten til og få mottatt bladet før valpene
er levert. Det er jo tross alt den nye ferske hundeeieren dette bladet er laget til. Det vil også
være tidsbesparende for sittende ”HAR medhjelpere” og ikke minst portobesparende. Flere
blad kan sendes ut med Norgespakke til avdelingene. Hvis ønskelig kan avdelingene sende
inn oversikt over hva som er delt ut i løpet av året.

Med vennlig hilsen
Styret NSchk, avd. Nordenfjeldske

HS og HAR ser positivt på forslaget, men ønsker redegjørelse for praktisk
gjennomføring
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11. TERMINLISTE UTSTILLINGER 2012
FEBRUAR
11-12
11-12
18-19

Avd. Helgeland
+LP
Ølen-Etne og Vindafjord Hundeklubb
NKK Bø i Telemark

MARS
10
17-18
18

Avd. Hedmark
NKK Harstad
Avd. Harstad

APRIL
14-15
21-22
28-29
MAI
6
12-13
13
19
20

26
27
28
JUNI
2-3
9
9-10
10
16
16-17
17
23
24
30

Avd. Bergen
NKK Hordaland
Avd. Sarpsborg
Avd. Haugaland
Avd. Nordenfjeldske

+ LP
+LP
+LP + RIK

Avd. Fredrikstad
KUN LP
NKK Kristiansand
Avd. Agder
+ LP
Avd. Romerike
+ LP
Hammerfest Hundeklubb
Avd. Oppland
+ LP
Vest-Finnmark Fuglehundeklubb
Sunnmøre Hundeklubb
Avd. Hallingdal
+ LP / STOR CERT
Avd. Helgeland
+ LP
Avd. Hallingdal
Avd. Hallingdal

NKK Drammen
Avd. Rogaland
Avd. Tromsø
Avd. Halden
Avd. Indre Østfold
Avd. Hedmark
Avd. Møre og Romsdal
Avd. Oslo
Hedmark
Finnmark
NKK Trondheim

+ LP + RIK
+ LP
KUN LP
KUN LP
+ LP
+ LP
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JULI
1
7-8
19-22
AUGUST
18-19
18-19
25-26

SEPTEMBER
1
1-2
2
9

15-16
16
22-23
29
29
29-30
30

OKTOBER
6
6-7
7
13-14
21
NOVEMBER
10-11
24-25

NKK Trondheim
Avd. Nordenfjeldske
NORSK VINNER

+ LP + RIK
+ NM LP

NKK Oslo
NM SCH/SL Avd. Nordenfjeldske
Avd. Kongsberg
KUN LP
Narvik Trekk og Brukshundklubb
NM RSP/RRP

Avd. Rogaland
KUN LP
Avd. Tromsø
+ LP
NKK Tromsø
Avd. Harstad
Gudbrandsdal Hundeklubb
Avd. Oslo
+ LP
NKK Rogaland
Avd. Rogaland
Avd. Grenland
+ LP
Avd. Nordenfjeldske
+ LP
Avd. Helgeland
+ LP
Avd. Bergen
Bergens Selskaps- og brukshundklubb
Avd. Fredrikstad
Avd. Agder

Avd. Indre Østfold
Avd. Haugaland
Avd. Møre og Romsdal
Avd. Hedmark
NKK Hamar
Avd. Kongsberg

+ LP
+ LP
+ LP
KUN LP

Fitjar – Stord Hundeklubb
Orkdal Hundeklubb
NKK Lillestrøm
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UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER

JANUAR
21

Avd. Fredrikstad

FEBRUAR
MARS
11

Avd. Bergen

APRIL
MAI
27

Avd. Hallingdal

JUNI
9
10
17

Avd. Rogaland
Avd. Tromsø
Avd. Halllingdal

JULI
7

Avd. Nordenfjeldske

AUGUST
SEPTEMBER
23
Avd. Finnmark
OKTOBER
7

Avd. Hedmark
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TERMINLISTE AVLSKÅRINGER OG TYSKE KÅRINGER 2012

Agder
Arendal
Bergen
Finnmark

Fredrikstad
Grenland
Halden
Hallingdal

Harstad
Haugaland
Hedmark
Helgeland

Indre østfold
Kongsberg
Moss Vestby
Møre Romsdal
Nordenfjeldske

Oppland
Oslo
Ringerike
Rogaland
Romerike
Sarpsborg
Sunnmøre og omegn
Tromsø

Norsk Kåring 2012

Tysk kåring 2012

14-15 april
2-3 juni
23-24 juni
22-23 september
6-7 oktober
29-30 sept

2-3 juni
23-24 juni
22-23 september
6-7 oktober
21 jan

26-27 mai
16-17 juni LL Borre

27 mai
16-17 juni LL Borre
11-12 august

16-17 juni
11 feburar
26-27 mai
29-30 september
5-6 mai
3-4 november

17 juni

26-27 mai
16-17 juni
28-29 april
7-8 juli
22-23 sept
19-20 mai
23-24 juni
8-9 september

26-27 mai
7-8 juli

9-10 juni
19-20 mai
21-22 september

19-20 mai

8-10 juni
1-2 september

8-10 juni
1-2 september
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12.0 ÅRSMØTET 2012 - VALGKOMITÉENS INNSTILLING:
STYRE
Leder
Nestleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Bjørn Lie
Leder HBU
Leder HAR
Annett Bäck
Svend Følstad
Arne Kristianstuen
Arvid Krogh
Knut Arild Ljåstad

Velges for 1 år (suppl. valg)
Ikke på valg
Velges under HAR
Ikke på valg
Velges for 2 år (ny)
Ikke på valg
Velges for 1 år (ny)
Velges for 1 år (gjenvalg)

HOVEDAVLSRÅDET
Leder
Karl Otto Ojala
Medlem
John G. Torsvik
Medlem
Kjell Pollestad
Medlem
Oddbjørn Winther

Valges for 2 år
Ikke på valg
Velges for 2 år
Ikke på valg

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET
Leder
Kjell Otto Hansen
Medlem
Kjell Rundtom
Medlem
Ronny Vestli
Medlem
Per Espen Thorgersen

Ikke på valg
Velges på 2 år
Velges på 2 år
Ikke på valg

(gjenvalg)
(gjenvalg)

(gjenvalg)
(gjenvalg)

ORDENSRÅD
Liv Evjen
Mimi Lønnum
Bjørn Lie
John G. Torsvik

Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år

Knut Brekke
Torill Bjerke

Velges for 1 år
Velges for 1 år

(gjenvalg)

Arne Kristianstuen
Liv Evjen
Geir Flønes
Svein Nilsen

Velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 1 år

(gjenvalg)

(gjenvalg)
(gjenvalg)

REVISOR
Vararevisor
VALGKOMITE

Varamedlem
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(ny)

