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Innkalling til Årsmøte i Norsk Dalmatiner Klubb

lørdag 22. mai 2021.

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. Årsrapport 2020/Handlingsplan 2020/2021

7. Årsregnskap 2020

8. Budsjett 2021/2022

9. Innkomne saker

a) Nye lover for NDK iht NKK’s lovverk.

10. Valg

Flg. styreverv er på valg i år:

1 Leder (2 år)

2 Styremedlem (2 år)

2 varamedlem (1 år)

1 Revisor (2 år)

1 Vararevisor (1 år)

1 Leder valgkomite (2 år)

1 varamedlem Valgkomite (1 år)

Ad pkt 9 Innkomne saker:
a) Nye lover for NDK iht NKKs lovverk:

I forbindelse med ny organisasjon i NKK har NDK mottatt en ny lovmal som skal implementeres i
klubben.  Denne skulle godkjennes av Årsmøtet 2020, men dette møtet ble kansellert. Styret har
fått godkjent utsettelse til Årsmøtet 2021 fra juridisk avdeling i NKK. Lovendringen trer i kraft så
fort NKK mottar godkjent lovmal fra Årsmøtet 2021. Den nye lovmalen som må godkjennes ligger
som eget vedlegg.
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ÅRSRAPPORT 2020
Styret har bestått av:

Leder: Heidi Price
Nestleder: Trude Johansen
Sekretær/styremedlem Siri M Follaug
Kasserer/Styremedlem Siv Merete Kindlistuen
Styremedlem Stine Nordseth Jakobsen
Styremedlem Nina Hedvig Eriksen
Varamedlem Jonny Moldestad
Varamedlem Kristine Lachmann

Revisorer har vært: Margrete Engzelius

Varamedlem Kari Ditlefsen

Valgkomiteen har bestått av : Helle Høie

Katine Yvonne Næss

Cecilie Bårdsen

Varamedlem : Miriam Øzger

Regnskap: Siv Merete Kindlistuen

Avlsrådet har bestått av:

Leder : Trine Senderud

Medlem : Silje Paulsen

Medlem : Miriam Øzger

Varamedlem: Nina Hedvig Eriksen

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: Nina Hedvig Eriksen

Dommerkomiteen har bestått av:

Leder: Aase Jakobsen

Medlem: Arne Foss

Medlem: Patrick Oware
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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

Gruppe Midt Bettina Herfjord/Anne Christine Aune

Distriktenes kontaktperson i Styret:

Trude Johansen

Møter:

Årsmøte 2020 som skulle bli avholdt 6 juni 2020 i Sandefjord ble avlyst pga Corona virus.

Det har blitt avholdt 2 styremøter og i tillegg har det vært tatt opp saker på mail, skype og på styrets
gruppe på Facebook. Referater på hjemmesiden. Styret har jobbet mye vedrørende dobbel utstilling
august 2020 på Letohallen.

NKK`s RS møte 2020 . DETTE BLE AVLYST PGA CORONA SITUASJONEN.

Avlsråd og styret har ikke hatt møte 2020. Utsettes til 2021 pga Corona situasjonen.

Dommerkomiteen har hatt kontakt via mail og tlf.

Økonomi:
Klubbens økonomi har vært stabil også i 2020 tross en del avlyste utstillinger. Klubben gikk i overskudd.
Hovedårsaken til dette er høyere inntekter på dobbelt Høstutstillingen i august.
Pga Corona situasjonen kom NKK i en økonomisk krise. Klubben innvilget kr. 10 000,- som donasjon til NKK.

Arrangementer:

AVLYST PGA CORONA VIRUS SITUASJONEN

Bergen :18.04.20 Ansvarlig: Gruppe Vest
Sandefjord : NDK 05.06.2020/ StorCert Ansvarlig: Styret
Drammen : 07.06.2020 Ansvarlig: Gruppe Oslofjord Vest
Tromsø : 13.06.2020 Ansvarlig: Gruppe Nord

Gjennomført:
Leto : Høstutstillingen – 08.08.2020 Storcert Ansvarlig: Styret
Leto : Høstutstillingen – 09.08.2020     Storcert Ansvarlig: Gruppe Oslofjord Vest
Tromsø : 29.08.2020 Ansvarlig: Gruppe Nord
Tromsø : 30.08.2020 Ansvarlig: Gruppe Nord
Torpo: 05.09.2020 Ansvarlig: Gruppe Oslofjord Øst
Torpo: 06.09.2020    STORCERT Ansvarlig: Styret
Tromsø: 20.09.2020 Ansvarlig: Gruppe Nord
Bergen: 26.09.2020 Ansvarlig: Gruppe Vest
Bergen: 27.09.2020   STORCERT Ansvarlig: Styret

Andre aktiviteter:
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Oppdrettermøte 06.06.2020 ble flyttet til Torpomoen 8 september. Ansvarlig: avlsrådet
Referat på hjemmesiden.

Generelt:
2020 ble et meget spesielt år pga Korona virus. Mange arrangement ble kansellert, også vår klubb måtte

avlyse og endre mye. NKK var meget behjelpelig, både med å utsett og endre arrangementer.

Klubben fikk heldigvis avholdt dobbelutstilling helgen 8/9 august 2020. Det ble et meget vellykket

arrangement, med smittevern i hovedfokus. Dobbelt så mange frivillige, i forhold til 2019, fra klubben

hjalp til, og det ble et pent overskudd. Tusen takk til alle hjelpere! Uten dere er det ikke mulig å arrangere

en så stor utstilling.

Klubben meldte seg inn i WAFDAL.

Klubben ble i mai 2020 registrert som Grasrotmottaker.

Medlemmer i 2020 var 330 stk. Dette er en gledelig økning på 60 nye medlemmer i forhold til 2019.

Det har vært lite eller ingen aktivitet i flere distrikt. Styret planla Distriktsrepresentantmøte 4 august 2020,
men dette ble utsatt pga Korona situasjonen. Dette ble avholdt sist gang i 2015, så det er på høy tid å
avholde et møte.

Klubben skulle deltatt på Dogs4All med stand og raseparade, men arrangementet ble avlyst.

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

Mestvinnerlisten 2020 ble avlyst. Vi håper 2021 vil bli et mer aktivt år, og Mestvinner listen 2021 vil bli
vurdert på bakgrunn av Korona situasjonen 2021.
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Handlingsplan 2020/2021

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.

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.

Norsk dalmatiner klubb er heldig som har et godt avlsråd og styret ønsker å få

til et enda sterkere og tettere samarbeid i 2020/2021. Avlsrådet har stort fokus

på helsebringende tiltak for rasen og vi ønsker å fortsette med samarbeidet

med fagfolk på Norges veterinær høyskole.

NDK ønsker, hvis det blir arrangement, å ha stand i forbindelse med Dogs4All i

2021. Oppfordrer alle oppdrettere og medlemmer til å bidra.

NDK fikk avholdt dobbel utstilling på Leto august 2020, med stort trykk på

smittevern, og mange frivillige medlemmer. NDK skal avholde dobbeltutstilling

helgen 13 til 15 august 2021. Denne dobbeltutstillingen vil bli avholdt i

Stangehallen i Stange. 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 styret. Planlegging er allerede godt i gang, men jo flere jo

bedre. Styret kan garantere en innholdsrik og morsom helg, men trenger vi din

hjelp.
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Sett gjerne av helgen 10/9 – 12/9 -2021. Styret planlegger en sosial helg for alle

medlemmer, samt oppdrettermøte 2021.


