Referat Norsk Pomeranian klubbs Generalforsamlingen
2017
Dato: søndag 2. april kl. 14.00
Sted: Hauerseter SK - klubbhus, Nordkisa
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11. Valg
Innslepp i salen etter kontroll av medlemslistene.
1. Velkommen
Leder Laila Lauritzen ønsker velkommen til årets Generalforsamling.
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av møteleder og 2 referenter
Laila Godager ble valgt som møteleder
Belinda Klein. Toril Paulsen, ble valgt som referenter
Alle fikk utdelt en nummerlapp som man måtte rekke opp hånda med for å kommentere saker og innlegg. Møteleder hadde kontroll på hvem som skulle snakke når.
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4. Fastsettelse av antall stemmeberettigede
- 25 stemmeberettigede i salen
- 104 inkommede forhåndstemmer
- 129 totalt stemmebrettiget

5. Valg av 3 til tellekorps
Det ble valgt 4 til tellekorps:
- Torbjørn Lemtun: 32 stemmer
- Dag løken: 29 stemmer
- Toini Olsen: 23 stemmer
- Ingrid Østvold: 22 stemmer

6. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
Hilde Lemtun og Dag Løken ble valgt til å underskrive protokollen.

7. Årsberetning
Deler av Årsberetning ble gjennomgått.
Årsberetningen ble lest opp av Leder Laila Lauritzen og det ble spurt om det var noen
spørsmål til Styrets Årsberetning og det var det ikke. Godkjent.
Så var det ønskelig fra medlemmene at det ble lest opp avdelings punktene:
Utstillingskomiteen:
Det ble informert om utstillingene som har vært i 2016 med fordeler og ulemper. Det ble
forklart ang bruddet med Shih tzu klubben og hvorfor det ikke ble utstilling på Galasbanen i
2017.
Sunnhetsutvalget:
Leder går gjennom hovedpunktene til årsmeldingen og hvordan Sunnhetsutvalget har jobbet ift møter ifbm, DNA testing, hjemmeside, avstemming kryssavel, øyenlysing, pl og annen helse. Det ble også informert om vetrinæren som deltok på seminaret noen timer før GF
og at han hadde utført dna tester, PL sjekker og øyenlysing på seminaret tidliger på dagen.
Det ble redegjort for seminarer og den krevende jobben rundt dette. Det kom frem ønsker
fra medlemmene om forbedringer på hjemmesiden. Styret forklarte situasjonen med at de
har hatt mye jobb og mange oppgaver faller på noen få personer og at var ønskelig at flere
stiller opp og hjelper med dette samt hjelper til og melder seg på arrangementer.
Styret spør medlemmene om hvorfor så få hadde meldt seg på seminaret og fikk tilbakemelding på at programmet hadde blitt lagt ut for sent.
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PL: Det ble diskutert krav ift PL og informert om at NKK kan pålegeg oss det. Laila godager redegjorde for kravene i Puddelklubben.
Årsberetningen godkjent.
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Årsberetning valgkomiteen
Årsberetningen til valgkomiteen ble lest opp av valgkomiteens leder Linn Elleri.
Hun ønsket at stemmesedler skal gå til valgkomiteen fremover og sier hun har kontaktet
NKK vedrørende dette og det var ikke enighet ift dette. Det blir også stilt spørsmålstegn
ved at valgkomiteens 3 medlem hadde trukket seg hvor medlemmet selv reiste seg og informerte om grunnen. Det ble diskursjoner rundt temaet.
8. Regnskap 2016 m/ revisjonberetning
Kasserer Roy Tuverud gikk gjennom årsregnskapet
Spørsmål regnskap : Regnskapet er ikke kommet frem til alle medlemmer grunnet email
adresse problemer. Kasserer Roy Tuverud redegjør for regnskapet: Hans Kaald krever svar
om sunnhetsutvalget`s reise til seminar i sverige. 3 personer fra utvalget var til stede på seminaret og HK kommer med beskyldninger om en ikke navngitt person har vært tilstede på
dette seminaret. Personene som var på seminaret fra Su var til stede på GF. Og de bekreftet
at de var på seminaret. Sunnhets utvalget la frem at det de lærte på seminaret i Sverige ble
brukt til å arrangere to seminar for klubbens medlemmer. Det er opp til hvert medlem om de
ønsker å melde seg på seminarer som arrangeres av klubben. Flertall enighet for at seminaret i sverige dekket opp med to seminar hjemme. Diskusjon vedrørende Sunnhetsutvalgets
Bjørn Tore Løvtangen `s innvalg i SU. Her bryter kasserer Roy Tuverud inn og gir sluttresultatet for regnskapet.
Tilleggsopplysning fra kasserer var info om at grasrotandelen nå kan benyttes av klubbens
medlemmer og det ble opplyst sum som allerde var kommet inn fra de som ga grasrotandelen sin til klubben. Opplesing av Revisjonsberetningen. Regnskap for 2016 ble godkjent.

8. Budsjett 2017
Roy Tuverud av kasserer gikk gjennom budsjettet for 2017. Medlem ønsket å kommentere
for og bakdeler ved at klubben arrangerer utstilling med alle raser i 2018. Økonomiske for
og bakdeler bør sjekkes. Budsjett for 2017 ble godkjent.
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9. Innkomne forslag, og forslag fra Styret
Sak fra Styret 1:
Medlemskontgenten for 2018.
Styrets kommentar: Styret foreslår at kon?ngenten ikke økes for hovedmedlem eller familiemedlem. Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak fra Styret 2:
Kryssavl for eller imot.
Styrets kommentar: Styret fristiller sine tillitsvalgte og lar hver og en få bestemme hva de
ønsker å stemme her. Informasjon har vært lagt ut på klubbens web sider og informasjon
følger denne innkalling. ( les Sunnhetsutvalgets årsmelding)
Eva redegjorde ift Astrid Indrebø sin informasjon kryssavl som ble gjennomgått noen timer
tidligere i seminaret som ble avholdt for NPK samme helg.NKK ønsker å ha med seg klubbene. Kleinspitz og Pomeranian. Laila Lauritzen redegjorde videre for NKKs forslag ift
kryssavl. Leder Laila Lauritzen forklarer litt om saken kryssparringer. Det påpekes fra salen
at det allerede praktiseres i Russland. Bjørn Tore Løvtangen la også frem fra FCI og NKK
sin side. Det ble spurt om hvordan puddelen gjorde med samme vedtak siden ordstyrer er i
styret i Puddelklubben. Det ble en del kommentarer vedrørende det. Flere medlemmer
mente de hadde rett til å omregistrerer for å kunne bruke sine for store pomeranian`s som
kleinspitz.
Stemmene er telt opp av tellekorpset på 4 personer valgt i begynnelsen av møtet: Antall
stemmer NEI- 55 stk stemte nei. Antall stemmer JA- 6 stk stemte ja- Antall stemmer blank1 stk stemme blank.
Det ble gjort avstemming og det ble flertall for vi på dette tidspunkt ikke ønsker kryssavl.

Sak fra Styret 3.
Forslag til lovendring av § 3-4
For at denne paragraf skal bli korrekt ønsker styret følgende forandring på § 3-4. Det har
sneket seg inn en tekstfeil også som vi nå ønsker å rette opp.
Forandringen er uthevet med tykk skrift. Nåværende lovtekst:
§ 3-4 Generalforsamlingens oppgaver
h) Velge:
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1. Leder for 2 år
2. Nestleder for 2 år
3. Sekretær for 2 å

Forslag til NY tekst:
h) Velge:
1. Leder for 2 år
2. Nestleder for 2 år
3. Sekretær for 2 år
4. Kasserer for 2 år
5. 2 Styremedlemmer for 2 år
6. 2 Varamedlem for 1 år
7. Revisor med vararevisor for 2 år
8.Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Styrets kommentar: Det velges minst 2 varamedlemmer isteden for 1 medlem. Gjelder da
fra GF 2018. Det stemmes skriflig for denne lovendring. Lovenendringen trenger 3/4 flertall.
Det ble 2/3 flertall og vedtatt.
SAK 9. Innkomne saker fra medlemmer
Sak 1 fra Katarina Von Unrug:
“Ønske om at vi medlemmer skal ha tilgang til medlemslisten, dette er blant annet for å
kunne vite hvem man kan spørre og snakke med om saker som bør tas opp med klubben og
eventuelle kandidater til styret ved nyvalg”.
Styrets kommentar: Åpen medlemsliste har styret ikke anledning til da vi er forpliktet til å
forholde oss til Personvernet. Det er også Valgkomiteen som ordner kandidater til styret. Saken må avvises.
Sak 2 fra Katarina Von Unrug:
“Vil at stemmesedler skal kvitteres og oppbevares etter en avstemming av nye styremedlemmer, dette skal da oppbevares av valgkomiteen frem til neste GF eller minimum et halvt år
etter en GF”.
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Styrets kommentar: Styret har ingen innvendinger. Saken ble vedtatt.

Sak 3 fra Katarina Von Unrug:
“Forslag at hvis det blir endring av medlemmene i styret at man har ett ryddig system på
hvem som tar over den plassen, forslag om at den som da fikk nest mest stemmer skal bli forespurt om vedkommende ønsker å steppe inn ved frafall”.

Styrets kommentar: Det er ett ryddig system i våre lover når en velger å gå. Det velges varamedlemmer til styret. Det er disse som trer inn i de verv om evt det blir frafall fra. Det er
også grunnen til at styret ønsker minst 2. varamedlemmer. Saken må avvises.
Endringer i text til GF : det påpekes kontinuitet i valget ved at begge vara ikke bør være på
valg samme år. Godkjent.

Sak 4 fra Katarina Von Unrug:
“Sette opp en maks tid på hvor lenge/ mange perioder man kan sitte i styret sammenhengende. Det er normal praksis at man maks kan sitte i 3 perioder sammenhengende”.
Styret kommentar: Det er slik at hundeklubber normalt ikke har styremedlemmer i fleng.
Det å sette opp en begrenset tid er meget upraktisk. Hvis det nå er en god leder, god sekretær eller kasserer så vil det være upraktisk å måtte be vedkomne om å ikke sitte flere perioder pga en lov og ikke fordi vedkomne ikke blir valgt. Vi har et godt valgsystem og medlemmene bestemmer hvem de ønsker skal sitte. Styret mener at alle kan velges ubegrenset
ganger til verv i klubben. Styret anbefaler å avvise saken.
Saken ble avvist

Innkomne saker fra Dag Løken
Sak 1 fra Dag Løken: Vedr. kjent DNA-profil for foreldredyr
“Forutsetningene for DNA-testingen har endret seg betraktelig i forhold til den info som ble
presentert i 2015 og som det ble stemt over på GF det året. Både selve prosedyren og prisene er ikke i tråd med det som ble informert om og vedtatt, og det gamle vedtaket må derfor anses som ugyldig. Ny avstemming basert på de reelle prosedyrene og prisene som
forelå først i november 2016 må finne sted. Styret i NPK må gå i dialog med NKK om at
andre laboratorier enn seksjon for genetikk hos NMBU skal kunne analysere prøvene slik at
det vil være mulig for NPK/eiere av avlsdyr å forhandle bedre priser dersom det på nytt vedtas DNA-testing. Slik det er nå er det monopol for denne testingen i Norge for at valpekull
skal kunne registreres”.
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Styrets kommentar: Det er lite forandring på denne saken fra den ble bestemt på klubbens
GF. NKK ønsker å ha kontroll på DNA profilen og vil at alt skal sendes til samme laboratorium. Vi ønsket fritt valg men det ble ikke mulig. Ellers så er resultatet det samme vi bruker
svaber som var viktig for oss. Vi får kjøpe kittet med utstyr hos NKK netthandel. Der ville
vi gjerne fått muligheten til å kjøpe dette selv men i starten så vil NKK ha det slik. Mulig vi
får til dette senere å kunne kjøpe inn utstyr selv. I kittet ligger også anvisning og skjema for
veterinæren til å utfylle. Pris ble noe mer enn vi antok men det vi sa var en ca pris. Kittet
koster 720.- og vi stipulerte en pris mellom 300-500.-. Veterinærens utgifter kommer i tillegg. Det var det vi fikk gjennom og som vi gikk for. Dette kan ikke forandres nå. Det gjelder for paringer foretatt etter 01.01.2017. Det er mulig å søke fritak for bruk av hanhund i
utlandet nå i starten. Saken avvises.
Etter info gitt i dag på GF, ble saken trukket

Sak 2 fra Dag Løken: Bruk av styret /distriktskontaktene
“Styret / distriktskontaktene skal avholde minimum 6 årlige møter for oppdrettere og andre
interesserte, som er medlemmer av klubben, evnt. kun oppdrettere og/eller medlemmer som
driver aktivt med rasen. På disse møtene skal det informeres om saker styret jobber med,
saker fra NKK som krever svar fra klubben og andre saker der medlemmenes synspunkter
kan være av betydning. Dette er viktig for at informasjon kommer ut til medlemmene og for
at oppdretteren skal tas med på råd i saker som bl.a angår avl og oppdrett. Styret skal
handle ut i fra det som besluttes på disse møtene. Grunnen til å avholde disse medlemsmøtene er bl.a. å avlaste GF da det ofte går hett for seg der når altfor mange saker skal tas opp
på en gang, samt å skape en inkluderende klubb der medlemmene tas med på de ulike beslutningene”.
Styrets kommentar:
Styret ser at dette er ett godt forslag. Men slik klubben er idag er dette ikke mulig å få til.
Det vil også være meget kostbart å få styremedlemmer til å reise til slike møter og overnatting etc. Klubben har ikke så god økonomi at dette lar seg gjøre. En annen ting er at dette er
en Raseklubb ikke en klubb for ett bestemt område., det må vi ta hensyn til. Ting som
ønskes tatt opp/forandret er korrekt å ta på GF. Styret er valgt av medlemmene til akkurat å
ta seg av slike saker som kommer inn bla. Fra NKK. Styret foreslår at saken kommer opp på
ett senere tidspunkt og at det da blir snakk om evt 1 til 2 medlemsmøter i året. Det krever at
klubben får bedre økonomi. Saken avvises idag.
Det ble diskutert muligheten for møter, som ikke krever ressurs fra klubben- hvor man møtes og har sosialt samvær og kan diskutere rasen. Det ble foreslått oppdretter forum og kaffetreff. Styret er svært positive til dette og understreker at vi trenger initiativtaker til slike
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treff. Det ble også påpekt at vi mangler distriksjontakt i Oslo/Akershus, Østfold og Vestfold.
Styret skriver at vi ønsker distrikskontaker på hjemmesiden og deler på FB at vi trenger
flere.

Sak 3 fra Dag Løken:
“Oppnevning av komiteer og representanter for klubben, samt utarbeiding av retningslinjer
for særkomitèer og avlsråd skal kun skje etter vedtak fattet på de nevnte medlemsmøtene.
Det må derfor en lovendring til når det gjelder styrets oppgaver jfr. § 4-3, punkt e. “
Styrets bemerkning: § 4-3 Styrets oppgaver er å
e) Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør.
Styret kan ikke se at det er noen grunn til at medlemmene skal kunne velge disse komiteer.
Det er styret som best vet hvem som kan og vil klare slike oppgaver og de ligger klart under
Styrets oppgave. Det er mulig for forslagsstiller å komme med lovendrings forslag ved neste
GF. Saken avvises da det ikke er lagt frem lovendringsforslag.

Sak 4 fra Dag Løken: Kvalitetssikring av NPKs oppdretterliste:
“Innføring av krav om deltakelse på minimum et av NPKs ulike arrangementer i løpet av et
år for å få være med på listen. Dette er kun et eksempel. GF kan vedta hvilke kvalitetskrav
som skal gjelde, alternativt kan de utarbeides på de tidligere nevnte møtene”.
Styrets bemerkning: Å stå på klubbens oppdretter side er ett tilbud til oppdretterne. Vi
ønsker ikke å sette spesielle krav her. Er du registrert med kennel navn har du rett til å stå
her og betalt din medlems kontigent. Kravet vi har er at man følger NKKs etiske retningslinjer. Saken avvises
Styrets bemerkning ble godkjent.

Sak 5 fra Dag Løken: Valpeformidling
“I dag har vi en valpeformidling med strengere krav enn hva som gjelder for registrering av
valper. Det bør være i klubbens interesse at seriøse oppdrettere bruker valpeformidlingen,
og jeg forslår derfor at kravene til valpeformidlingen blir like dem som gjelder for registrering av valper”.
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Styrets bemerking: Det er korrekt kravene for valpeformidling SKAL være strengere enn
for registrering av valper. Det er ett kvalitetstempel å selge sine valper gjennom klubben. Vi
har også tatt dette opp med NKK sitt Helse utvalg og de er helt klare på at det BØR/MÅ
være strengere krav til salg via klubben enn registrering. Det var en selvfølge. Saken avvises.
Det kom tilbakemeldinger fra medlemmene at de ikke føler at det skjer noe ift valpeformidling og at det ikke blir formidlet valper via hjemmesiden. Det ble lagt frem forslag om oppdrettermøte/seminar med veterinær til stede for å få kartlegging av blandt annet øyelysning.

Sak 6 fra Dag Løken: Retningslinjer for salg av valper i NPK
“I dag har vi retningslinjer som er i strid med loven. NPK kan ikke bestemme hvilke priser
og avta er som skal gjelde for salg av medlemmenes valper da det er avtalefrihet når det
gjeLder kjøp og salg av hunder i Norge. Teksten i NPKs retningslinjer for salg av valper må
derfor endres, og denne ordlyden må fjernes. Dersom det er av betydning å snakke om pris
kan NPK opplyse en prisanbefaling, men det er det eneste klubben har lov til. Å blande seg
inn i private avtaler er ikke lov og heller ikke klubbens anliggende”.
Styrer informerer GF om at ordlyden på websiden er endret til:
“Normalprisen på pomeranian valp i dag, ligger på ca. 25 000,-“

Sak 7 fra Dag Løken:
Pomeranian seminar og andre NPK arrangement
“Flott tiltak av NPK å arrangere seminar og andre arrangement. I tillegg til å jobbe videre
med faglig påfyll foreslår jeg at det f.eks. arrangeres gruppearbeid, felles bespisning og
evnt. andre sosiale aktiviteter i forbindelse med bl.a. rasespesialer, osv. Dette for å øke
medlemmenes tilhørighet til klubben”.
Styret bemerkning: Styret med Sunnhetsutvalget vil fortsetee med 1 seminar pr. år. Styret
mener innspill fra medlemmer om hvilke emner som kan være av interesse er hjertelig velkommen. Pr. Idag er det ikke mulig å øke antall aktiviteter? Men det tas til etterretning.
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SAK 10. VALG.
Det ble ikke valgt inn medlemmer i 3 av vervene og det vil derfor bli kalt inn til Ekstraordinær GF for valg av disse tre verv i styret.
Før valget ble opplest ble det delt ut mestvinner premier.
Leder Laila Lauritzen takker for fremmøte og ønske alle vel hjem.

Dag Løken

Hilde Lemtun

……………………………..….

…………………………………
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