Innkalling til Årsmøte i Norsk
Dalmatiner Klubb fredag 31. mai 2019.
Årsmøtet vil bli avholdt i forbindelse med Styrets Show 101.
Lokalene er på utstillingsplassen, på Renskaug vertsgård, Lier.
Møtet starter umiddelbart etter at utstillingen er ferdig, ca kl
14:00.
Dagsorden:
1.
Godkjenning av innkalling
2.
Valg av møteleder
3.
Valg av referenter (2 stk)
4.
Valg av referatunderskrivere (2stk)
5.
Valg av tellekorps
6.
Årsrapporten2018/Handlingsplan
2019/2020
7.
Årsregnskap 2018
8.
Budsjett 2019/2020
9.
Innkomne saker
a) Nye lover for NDK iht NKK’s lov
verk.
b) Redusering av antall 		
medlemmer i styret
c) Fordeling av klubbens årlige
StorCert
d) NKK FullCert ordning
e) DA Nytt i papirutgave
f) Æresmedlem
10.Valg
Flg. styreverv er på valg i år:
4 Styremedlem evt 2, avhengig
av resultat på pkt 8 a) (2 år)
2 varamedlem (1 år)
1 Vararevisor (1 år)
1 Leder valgkomite (2 år)
1 medlem Valgkomite (2 år)
1 varamedlem Valgkomite (1 år)
					
Ad pkt 9 Innkomne saker:
a) Nye lover for NDK iht NKK’s
lovverk:
I forbindelse med ny organisasjon i
NKK har NDK mottatt en ny lovmal
som skal implementeres i klubben.
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Styret foreslår at vi bruker NKKs
lovmal med de obligatoriske endring
er, se eget vedlegg. Lovendringen trer
i kraft så fort NKK har godkjent denne.
b) Redusering av antall medlemmer
i styret
Pr dags dato består styret i NDK
av 10 verv. Det er ønske om å
redusere ned til 8 verv. Det legges
ved to stemmesedler ref pkt 9.
Hvis årsmøtet ikke gir flertall
for reduksjon, skal valgliste A
benyttes. Hvis årsmøtet gir flertall for
reduksjon,skal valgliste B benyttes. Vi
informerer at begge lister, både A og B
må fylles inn ved forhåndstemming.
c) Fordeling av klubbens årlige
StorCert fra NKK
Det er kommet inn forslag om å endre
dagens rutine vedrørende rullering av
StorCert. Det er fremmet forslag om
at dette skal være på Østlandet. Om
Årsmøtet ikke ønsker dette, fortsetter
vi med dagens ordning, slik at
StorCert fordeles mellom styret og
Gruppene annet hvert år. Det vil gi
følgende oppsett:
2019 – Styret
2020 - Gruppe Oslofjord Vest
2021 – Styret
2022 - gruppe Vest
2023 – Styret
2024 - Gruppe Nord
2025 – Styret
Det vil si Gruppe Oslofjord Vest,
Gruppe Vest og Gruppe Nord har

StorCert i de årene Styret ikke har.
Skulle det være andre Grupper som
ønsker å avholde utstilling, vil disse
bli satt inn i systemet, men dog må
Gruppen avholde minst en utstilling
før evt StorCert blir innvilget.
d) FullCert ordningen
Det ønskes av styret at Årsmøtet tar
opp om NDK skal fortsette under
NKK’s ordning vedrørende FullCert
ordningen eller om NDK skal søke
NKK fritak å gå tilbake til den gamle
ordningen.
e) DA Nytt i papirutgave. 		
På bakgrunn av sterke reaksjoner og
tilbakemelding fra NDK’s medlem
mer, da det på forrige årsmøte 2018
ble bestemt å lage DA Nytt kun digi
talt, ber vi årsmøtet 2019 godkjenne
at vi skal gå tilbake til DA Nytt i pa
pir utgave. Dette er et sterkt ønske fra
mange av NDK’s medlemmer.
					
f) Styrets forslag til nytt 		
æresmedlem:
Styret foreslår Miriam Øzger som
æresmedlem og ber årsmøtet om
tilslutning til dette.
					
Ad pkt. 10 Valgkomiteens forslag til
nytt styre:
Valgkomiteen har i år to valglister/
stemmesedler A og B. Hvilken valg
liste som skal benyttes, avhenger av ut
fall i Pkt 9 b). Begge stemmesedler
finnes i eget vedlegg.
6: ÅRSRAPPORT 2018
Styret har bestått av:
Leder: 		
Heidi Price
Nestleder:
Trude Johansen
Sekretær/					
styremedlem:
Siri M Follaug
Kasserer/					
Styremedlem:
Siv Merete Kindlistuen
Styremedlem:
Erika Sparre Holm

Styremedlem:
Stine Nordseth Jakobsen
Styremedlem:
Ann Kristin Diskerud
Styremedlem:
Nina Hedvig Eriksen
Varamedlem:
Jonny Moldestad
Varamedlem:
Kristine Lachmann
Revisorer har vært: 				
		Margrete Engzelius
Varamedlem:
Aase Jakobsen
					
Valgkomiteen har bestått av : 		
		Helle Høie
		Miriam Øzger
		
Stine Nordseth Jakobsen
Varamedlem:
Kristin Holt
					
Regnskap: 				
		
Siv Merete Kindlistuen
					
Avlsrådet har bestått av:
Leder: 		
Trine Senderud
Medlem:		
Silje Paulsen
Medlem: 		
Miriam Øzger
Varamedlem:
Erika Sparre Holm
DA-nytts redaksjon har bestått av :
Redaktør:		
Miriam Øzger
Spalteredaktører:
Avlsråd:		
Trine Senderud
Apport:		
Ledig
Utstillinger:
Silje Paulsen
Bruks/agility/				
spor/lydighet
Hilde Ingebrigtsen
Korrektur:
Trude Johansen
Webmaster:
NinaHedvig Eriksen
Dommerkomiteen har bestått av:
Leder: 		
Aase Jakobsen
Medlem: 		
Erika Sparre Holm
Medlem:		
Shona Nedungadi
Gruppe/Distriktsrepresentanter:
Gruppe Innland
Karine Yvonne Næss
Gruppe Oslofjord 				
Øst		
Kristine Lachmnn
Gruppe Oslofjord 				
Vest		
Trude Johansen		
Gruppe Vest
Lisbeth Gro Iversen
Gruppe Nord
Aase Jakobsen
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Gruppe Midt:
Bettina Herfjord/Anne
		Christine Aune

Ansvarlig: Gruppe Nord
-Tromsø: 02.09.2018			
Ansvarlig: Gruppe Nord

Distriktenes 				
kontaktperson i Styret:
Andre aktiviteter:
		Trude Johansen
Oppdrettermøte 12.05.18 ansvarlig: avlsrådet
Hovedtema var revidering av RAS. Referat i DA
Møter:
Nytt Nr. 2 2018
Årsmøte 2018 ble avholdt 12 mai på Leira. Ref- Generelt:
erat ligger på klubbens hjemmeside. Samme helg Styret jobbet i 2017 med en endring i klubbens
ble det også avholdt utstilling med Rune Brun- distrikt. 29 januar 2018 ble de gamle distriktene
berg Johansen som dommer.
endret i NKK’s system, og redusert til 6 avdelinger, da det har vært utfordringer å finne frivilDet har blitt avholdt 5 styremøter og i tillegg har lige til å være distrikts -kontakter. Følgende inndet vært tatt opp saker på mail, skype og på sty- deling ble bestemt:
rets gruppe på Facebook. Referater på hjemmes- Gruppe Innland, Gruppe Oslofjord Øst, Gruppe
iden. Noen styremedlemmer har hatt planleg- Oslofjord Vest, Gruppe Vest, Gruppe Nord og
gingsmøter med Jon Atle Andersen NLAK Gruppe Midt.
vedrørende dobbel utstilling august på Letohallen. Styrets leder har deltatt på NKK`s RS møte. Planlagt utstilling i Råde ble kansellert, og flyttet
Referat på NKK sine sider.
til Letohallen i august i samarbeid med Norsk
Avlsråd og styret har hatt kontakt for oppdatering Lhasa Apso klubb. Utstillingen var vellykket. Vi
av valpehåndbok samt diverse annet. Avlsrådet fikk meget gode tilbakemeldinger fra utstillere,
samt leder av NDK har hatt møte med NKK for å dommere og personell. NDK stilte med mange
ordne med registrering av LUA under helsefanen flinke hjelpere. Styret investerte i rosetter og prei Dogweb, samt diskutert helse/hørsel.
mier til Leto 2018, og fikk en god del til overs
Dommerkomiteen har hatt kontakt via mail og som skal brukes på dobbelt utstillingen i Letotlf.
hallen i 2019. Det ble 478 påmeldte hunder på
en dag i 2018. Styret ser positivt på tallet, og da
Økonomi:
vi skal avholde dobbelt utstilling over 2 dager
Klubbens økonomi har vært stabil også i 2018. i 2019, håper vi på enda flere påmeldte. Vi har
Klubben gikk dog i underskudd med 28 781,04. fremdeles forbedrings muligheter. Tusen takk til
Hovedårsaken til dette er lavere inntekter samt alle hjelpere! Uten dere er det ikke mulig å aren del utgifter til fremtidig investeringer til Høs- rangere en så stor utstilling.
tutstillingen.
Medlemmer i 2018 var 277 stk. Styret ønsker
Arrangementer:
å takke Kari Ditlefsen for vervejobben hun har
- Bergen : 07.04.18
gjort i 2018. Dessverre er det nok en sammenAnsvarlig: Gruppe Vest
heng med mindre antall medlemmer og antall
- Leira : NDK 12.05.18.
fødte dalmatinere.
Ansvarlig: Styret
- Drammen: 03.06.18			
Styret har sett litt på nye prikkesaker, og andre
Ansvarlig: Gruppe Oslofjord Vest
muligheter som kan gi oss litt inntekt. Dette skal
- Tromsø: Show101 storcert, 15.06.18
styret jobbe videre med i 2019.
Ansvarlig: Gruppe Nord
-Oslo Høstutstillingen, 11.08.18 		
NDK deltok på Dogs4All 2018 og var med på
Ansvarlig: Styret
raseparaden, med god hjelp fra frivillige. Standen
-Tromsø: 01.09.2018			
vår var godt besøkt. Styret skulle ønsker at flere
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oppdretter deltok på vår stand, gjerne med hund/
valper. Vi satser på større deltakelse fra oppdrettere i 2019.

Agility:
Vinatta’s Blitzabeth
Eier: Monica Iveland

Styret har, i samarbeid med Aase Jakobsen, lagt
nye og gode planer for en oppdatert Dommer
komite. Styret arbeider videre med dette i 2019.

Blodspor:
Toot’s One Step Closer
Eier: Carl F. Tidemand -Johannesen

Styret retter en stor takk til de som har bidratt.
Ekstra hyggelig er det at også flere nye medlemmer har bidratt.

Smeller:
Toot’s One Step Closer
Eier: Carl F. Tidemand-Johannesen

Gratulerer til følgende hunder har utmerket
seg i 2018:

Vinner av Kløvkoppen:
Bello Blanco Tilly
Eier: Wibeke Van Megen

Mestvinnende dalmatiner:
C.I.B. NORD FI UCH Toot’s Ice Ice Baby
Eiere: Aase Jakobsen, Åsa Fagerlund og Åse
Hansen
Oppdretter: Aase Jakobsen

Vinner av Allsidighetscupen:
Toot’s One Step Closer
Eier: Carl F. Tidemand-Johannesen

Mestvinnende hannhund:
C.I.B. NORD LT UCH Price-spot’s East West
Eier og oppdretter: Heidi Price og Silje Paulsen
Mestvinnende unghund:
Price-spot’s Instant Karma
Eier og oppdretter: Heidi Price og Silje Paulsen
Mestvinnende veteran:
NORD GB UCH DKV-13 NV-13 NORDVV-18
Offordale Sapphire
Eier og oppdretter: Jenny Alexander og Helle
Høie
Mestvinnende oppdretter:
Kennel Toots, Aase Jakobsen, Ellen Utsi og Åsa
Fagerlund
Lydighet:
Toot’s It’s What I Want
Eier: Maria Haugen
Rally Lydighet:
BH N SE UCH RLII RLIII Lovinda’s Johnny
Cash
Eier: Hege Ertvåg

13

7. Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2018
Inntekter
Kontingent
Råde 2017/Drammen 101 Show
Valpeformidling
MVA Refusjon
Nettbutikk
Sommerutstillingen Råde
Distrikt resultat
Sum
Kostnader
Valdres 2018
Leto 2018
Råde 2017
Sveastranda Open Show
Reddede valper
30 Års jubileum
Bergen
Undersøkelser Nyresvikt
Undersøkelser dvergvekt
Møter
Da-Nytt
Avlsråd
Annet
Avskrivninger
Utstilling Råde 201
Dogs4all
Honorarer
Gebyrer/renter
Sum
Årsresultat Overskudd
Årets underskudd
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2018
kr
66 310,00
kr
kr
kr

1 500,00
23 293,00
100,00

2017
68 240,00
129 916,42
3 000,00
18 131,00
225,00

kr
kr

23 692,59
114 895,59

8 347,86
227 860,28

kr
kr
kr

16 959,62
8 667,60
1 860,70
699,29
438,00
14 848,00
10 664,81

kr
kr
kr
kr

5 780,22
43 701,07
5 600,00
29 338,10

34 098,12
65 366,28

kr
kr
kr
kr

8 917,00
20 000,00
2 852,32
143 676,63

10 245,75
16 000,00
3 124,75
176 235,42

20 750,42

51 624,86
kr

-28 781,04

Balanse
Eiendeler
Bank 1604.05.54525
Bank 1604.05.54533
Svenske Bank
Izettle og felleskonto
Distriktenes Kapital
Beholdning Rosetter
Utstyr og beholdning
Premier
Fordringer
Påløpte Annonser
Forskuddsbetalte kostnader
Sum
Gjeld og Egenkapital
Gjeld
Egenkapital
Årets resultat, Overskudd
Årets resulta , Underskudd
Sum

2018

2017

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

93 666,56
356 738,25
632,00
5,83
79 963,80
40 858,60
31 510,00
19 948,00
10 283,52
1 220,00
29 470,00
664 296,56

162 416,35
355 003,60
632,00

kr -20 000,00
kr -673 077,70

-18 698,14
-608 692,82
-51 624,86

kr
28 781,14
kr -664 296,56

67 203,78
39 973,91
10 000,00
18 383,25
24 002,93
1 400,00
679 015,82

-679 015,82

15

16

Grupper
Bergen
Gruppe Trønderlag
Søndre Nordland
Troms og Finnmark
Buskerud
Oslo/ Akershus
Vestfold/ Telemark
Hedmark
Sum Alle Grupper

Beholdning 01.01.2018
Resultat 2018
Beholdning 31.12.2018
Akt avg. 2018
7882,1
2877,2
10759,3
20894,32
-10232,88
10661,44
6018,12
-2792,94
3225,18
13716,68
21566,84
35283,52
16083,19
1340,5
17423,69
869,24
0,43
869,67
1740,33
0,87
1741,2
0
0
0
67203,98
12760,02
79964

1444
0
228
8682
1043,7
0
0
0
11397,7

17

Budsjett og handlingsplan 2019 og 2020:
Budsjett 2019
INNTEKTER UTGIFTER

Inntekter

kr

kr

Tekst
Inngående balanse
Kontingent
Styremøter
Oppdrettermøte
Dommerkomite
Avlsråd (dommerkonf 2016)
Årsmøte
Honorar
Valpeformidling
Show 101
Distriktsmøte
Distriktene
DA Nytt og Årbok.
Leto
Wafdal
Lagerleie
Prikkesaker
Refusjon av moms
Kurs for styret
Diverse innkjøp
Renter / DnB
Kontorrekvisita
Dogs4all

Art

Aktivitetshelg / Treff

24

kr 2 000 kr

4 000,00

25

kr

3 000,00

Medlemsverving
SUM:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

kr
kr

60 000,00

1 500,00
12 000,00

kr
kr

20 000,00
6 000,00

kr 10 000,00
kr 10 000,00
kr 16 000,00

kr
kr
kr

10 000,00
20 000,00
20 000,00

kr

8 000,00

kr

kr

8 000,00

kr 310 700,00

kr
kr

3 000,00
12 000,00

kr 15 000,00
kr
2 000,00
kr 400 000,00

9 000,00

kr 20 000

2 200,00

65 000,00

kr 20 000,00
kr 6 000,00

kr 10 000 kr 3 000,00
kr 3 000 kr 70 000,00
kr 200 000,00 kr 130 000,00

kr

Budsjett 2020
Utgifter

kr 1 000,00
kr 5 000,00
kr 2 500,00
kr 15 000,00

kr

25 000,00

kr

2 000,00

kr 312 500,00 kr 524 000,00
kr 1 800,00

kr
5 000,00
kr 45 000,00
kr 350 000,00
kr

9 000,00

kr
kr
kr
kr

5 000,00
5 000,00
3 000,00
10 000,00

kr

3 000,00

kr 519 000,00
kr
5 000,00

Handlingsplan 2019/2020
Medlemsverving og medlemspleie er noe styret
fortsatt vil jobbe mye med. Det er viktig at dalmatiner eiere er medlem av raseklubben slik at vi
fortsatt skal kunne ha en aktiv og god klubb, med
hovedmål å ta vare på den flotte rasen vår. Styret ønsker også å kunne tilby ulike aktiviteter for
medlemmene våre. Men da trenger vi medlemmer til å hjelpe oss med og dra lasset. På sikt fremover vil vi på denne måten sikre en god framtid
for dalmatinere i Norge.
Vi er en landsdekkende klubb som ønsker å tilby
alle medlemmene våre aktiviteter samt være en
del av dalmatiner miljøet. For å få dette til er vi
avhengig av positive medlemmer som bidrar slik
at dalmatinere og dalmatiner klubben forsetter
sitt gode renommé.

ret. Planlegging er allerede godt i gang, men jo
flere jo bedre. Styret kan garantere en innholdsrik
og morsom helg, men trenger vi din hjelp.
Sett gjerne av helgen 5/6 – 7/6 -2020. Styret
planlegger en sosial helg for alle medlemmer,
samt årsmøte 2020.

Styret ønsker at flest mulige medlemmer ønsker
å delta på klubbens arrangementer, men det er
ikke alle som er like interessert i utstillinger, og
styret ønsker å fremme ulike aktiviteter som kan
ha interesse for den allmenne dalmatiner eier og
rasen.
Norsk dalmatiner klubb er heldig som har et godt
avlsråd og styret ønsker å få til et enda sterkere
og tettere samarbeid i 2019/20. Avlsrådet har
stort fokus på helsebringende tiltak for rasen og
vi ønsker å fortsette med samarbeidet med fagfolk på Norges veterinær høyskole.
NDK skal også i 2019 ha stand på Lillestrøm i
forbindelse med Dogs4All. Oppfordrer alle oppdrettere og medlemmer, spesielt de på Østlandet
og i nærheten av Lillestrøm med hjelp og innspill på Dogs4All 2019. Kan du bidra gi styret
beskjed.
NDK skal, for første gang siden klubben ble
stiftet i 1986, avholde dobbel utstilling på Letohallen helgen 9 – 11 august 2019, samt planlegging for 2020. Det blir spennende å se om dette
kan bidra positivt økonomisk for klubben. Styret
og klubben er helt avhengig av frivillige medlemmer som ønsker og har mulighet til å bidra. Har
du lyst og mulighet, ta snarest kontakt med sty-
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Lover for Norsk Dalmatiner klubb
stiftet 01.01.1986.
Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1986 med
senere endringer, senest av 31.05.2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub
den xx. Xx.xx.
Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
•

Årsmøtet

•

Ekstraordinært årsmøte

•

Styret

•

Valgkomite

•

Avdelinger

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Dalmatiner Klubb
og forkortes til NDK. 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 rasen dalmatiner og er landsdekkende.
Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
Norsk Dalmatiner Klubb 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 rasen dalmatiner. Norsk Dalmatiner Klubb
skal også arbeide for etisk riktig behandling av
hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både
når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og
rasenes sunnhet .
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§ 1-4 Tilknytning og organisering
Norsk Dalmatiner Klubb er medlem i NKK og
representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.
Norsk Dalmatiner Klubb skal ha lover som
samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene 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 Norsk
Dalmatiner Klubb og NKKs virksomhet samt å
følge Norsk Dalmatiner Klubb 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.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører slik:
•

Utmeldelse skjer som hovedregel via
«Min Side» på NKK.no, alternativt
skriftlig (brev eller e-post) til klubben

•

Strykning besluttet av klubbens styre
på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld
til klubben

•

Strykning på grunn av manglende
betaling av grunnkontingent til NKK

•

Vedtak om eksklusjon etter NKKs
lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent
fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt
av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten
er betalt.

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 oppløsing av
klubben (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 avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
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.
Klubben er organisert i distrikter med Distriktsrepresentanter. DR leverer regnskap til
hovedklubben.

§3-2 Møte og stemmerett
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m
gjelder i sin helhet.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Kap. 3 Organisasjon§3-1 Høyeste myndighet

Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og
avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i
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klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte,
ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemme kan bare benyttes ved
personvalg, og skal være fremlagt for styret senest innen årsmøtet er erklært åpnet.
Forhåndsstemmer kan avgis av alle medlemmer
og Stemmeseddelen legges i nøytral konvolutt
merket forhåndsstemme og medlemmets navn.
Fortrykket stemmeseddel følger innkalling til
årsmøtet.
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 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte
med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad
eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på
kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
•

Godkjenne eller nekte stemmerett for
medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

•

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

•

Behandle årsberetning

•

Godkjenne regnskap med revisors beretning

•

Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

•

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.

•

Vedta instruks for organer som oppnevnes
av årsmøtet.

•

Vedta medlemskontingent og godkjenne
budsjett for neste år

•

avhengig av hva 2/3 flertall av Årsmøtet
2019 bestemmer iht antall verv i styret, 8
eller 10 verv.

- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4
uker før møtedato.
- Budsjett for neste år

22

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 fastsatt
frist. 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, avlsråd,
redaktør og distriktsrepresentanter.

•

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

•

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

•

Oppnevne representant til NKK-regionens
årsmøte
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
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§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
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor
reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør
være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte
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 NKKs lover
§6-1.
§6-3 Avlsråd 				
Styret velger, i første styremøte etter ordinært
årsmøte, medlemmer til avlsråd som skal bestå
av 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Minst
1 fast medlem av avlsrådet skal være eier av
rasen, og maksimalt 2 faste medlemmer kan
samtidig være styremedlemmer i Klubben.
Klubbens formann kan ikke være medlem av
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avlsrådet. Styrets formann innkaller til felles
årlig møte mellom styret og avlsrådet, og styret
fastsetter med endelig virkning retningslinjer for
avlsrådets arbeid.
§6-4 Æresmedlem				
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente
medlemmer til æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
§6-5 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
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-6 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, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

•

Blanke stemmer teller

•

Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs
saksbehandlingsregler

Oslo, 20. november 2018
Til Norsk Dalmatiner Klubb

Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs
Norsk Kennel Klub
medlemsklubber og forbund.
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de
obligatoriske
krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.
§ 3-4

Første ledd må tilpasses, jf. fullmakter. Klammene fjernes.
Som følge av at Representantskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund
tilpasse
lover tildere
denvel
nye
lovmalen
implementere
denvervene.
i helhetDette
til sine lover.
Om valg:sine
her trenger
haobligatoriske
med tekst i blått
om hvemogsom
går ut av de ulike

er vel gitt av seg selv ettersom de ulike vervene velges ulikt. Det er altså allerede et system på
Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før lovene kan behandles av
dette. Tilsvarende for valgkomiteen. Om dere ønsker å ha det med er det greit, men det gir vel
årsmøtet:
strengt tatt ingenting.
§ 1-1
Femtehar
ledd
vedr.
benkeforslag:
Dere
satt
strek
over tekst i parentes. Dette skal stå, jf. lovmalens ordlyd.
Fjern parentes. Viser videre til at RS 2018 fattet vedtak om å endre lovteksten. Lovmalen ser nå
slik ut på
punktet:
Videre
erdette
det ikke
nødvendig at dere skriver at klubben er landsdekkende. Dette kan imidlertid stå
hvis dere ønsker det.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt [Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det
§ikke
3-1foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men
Siste
om
Denne
til veiledning.
må skrive
omder
teksten.
Det for
må altså
likevelledd
slik at
detavdelinger:
kan reguleres
at det er
ikkekun
er begrenset
antall iDere
helt særlige
tilfeller
det er viktig
fremgå
klubben er organisert i avdelinger og at de er forpliktet til å følge lovverket til
klubbensatdrift.
hovedklubben evt. ha sitt eget regelverk som er i samsvar med denne. Videre må det fremgå
Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige interesser,
hvordan avdelingens årsmøte svarer til hovedklubbens årsmøte. Teksten som står i klammer er til
herunder
er forsvarlig ivaretatt.
god
hjelpgeografi/regioner,
på dette punktet.
§Klubben
3-2 må her ta stilling til om man ønsker et slikt unntak.
Første ledd: fjern klammer.
§ 4-2 forhåndsstemmer: Bør endres til at det kun gjelder ved personvalg ettersom det er dette
Vedr
Skrivefeil. benytter
Endres fra som
en halvparten
til enn
halvparten.
lovmalen
begrep for
øvrig
i lovene.

§ 6-4
For
øvrig må dere angi hvordan fullmakter skal benyttes, altså hvor mange fullmakter hvert enkelt
medlem
seg.medlemmene
Dersom fullmakter
ikkeergo
skalkan
anvendes
dere dette.
I henholdkan
til §ta
3-1med
har alle
forslagsrett,
de også stryker
foreslå æresmedlemmer
–
ikke bare styret. Foreslår at dere skriver dette:
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STEMMESEDDEL A
NDK`s årsmøte NDK` Årsmøte 31.05.2019 kl 13:00 ved Renskaug vertsgård,
Lier. Se innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap og budsjett på foregående sider.
Se også lover §3-2 vedrørende rutiner ved forhåndsstemme.
Forslag til nytt styre:

Jeg stemmer på

Jeg stemmer blankt

Styremedlem. Her skal det stemmes på fire personer
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Trude Johansen
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Siv Merete Kindlistuen
Styremedlem (2 år) Tidligere varamedlem
Kristine Lachmann
Styremedlem (2 år) Tidligere varamedlem
Jonny Moldestad
Styremedlem (2 år) Innkommet forslag
Ellen Utsi
Varamedlem. Her skal det stemmes på to personer
Varamedlem (1 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Trine Senderud
Varamedlem (1 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Trude Aalien
Vararevisor. Her skal det stemmes på en person
Vararevisor (1 år) Gjenvalg
Aase Jakobsen
Vararevisor (1 år) Innkommet forslag
Kari Ditlefsen
Valgkomite. Her skal det stemmes på fire personer
Leder i valgkomiteen (2 år) Gjenvalg			
Helle Høie
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Karine Næss
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Cecilie Bårdsen
Vara (1 år) Tidligere medlem
Miriam Øzger
Stemmeseddelen legges i en nøytral konvolutt som sendes styret eller leveres på årsmøtet i nok en konvolutt
som merkes ¨forhåndsstemme¨ og medlemmets navn. Forhåndsstemmer som ikke tilfredsstiller disse krav
kan forkastes av årsmøtet.
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STEMMESEDDEL B
NDK`s årsmøte NDK` Årsmøte 31.05.2019 kl 13:00 ved Renskaug vertsgård,
Lier. Se innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap og budsjett på foregående sider.
Se også lover §3-2 vedrørende rutiner ved forhåndsstemme.
Forslag til nytt styre:

Jeg stemmer på

Jeg stemmer blankt

Styremedlem. Her skal det stemmes på to personer
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Trude Johansen
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Siv Merete Kindlistuen
Styremedlem (2 år) Innkommet forslag
Ellen Utsi
Varamedlem. Her skal det stemmes på to personer
Varamedlem (1 år) Gjenvalg				
Jonny Moldestad
Varamedlem (1 år) Gjenvalg
Kristine Lachmann
Vararevisor. Her skal det stemmes på en person
Vararevisor (1 år) Gjenvalg
Aase Jakobsen
Vararevisor (1 år) Innkommet forslag
Kari Ditlefsen
Valgkomite. Her skal det stemmes på fire personer
Leder i valgkomiteen (2 år) Gjenvalg			
Helle Høie
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Karine Næss
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Cecilie Bårdsen
Vara (1 år) Tidligere medlem
Miriam Øzger
Stemmeseddelen legges i en nøytral konvolutt som sendes styret eller leveres på årsmøtet i nok en konvolutt
som merkes ¨forhåndsstemme¨ og medlemmets navn. Forhåndsstemmer som ikke tilfredsstiller disse krav
kan forkastes av årsmøtet.
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