Innkalling til Norsk Pomeranian klubbs
Generalforsamlingen 2017
Dato: søndag 2. april kl. 14.00
Sted: Hauerseter SK - klubbhus, Nordkisa
DAGSORDEN
1.
2.

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

3.

Valg av møteleder og 2 referenter

4.

Fastsettelse av antall stemmeberettigede

5.

Valg av 3 til tellekorps

6.

Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

7.

Årsberetning

8.

Regnskap 2016 m/ revisjonberetning

9.

Budsjett 2017

10. Innkomne forslag, og forslag fra Styret
11. Valg

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøte, dog ikke ved valg.
Det vil bli tilgang på litt mat, kaffe og te.
Etter møte blir det utdeling av Års priser.

Vel møtt !
Vei beskrivelse
Forhåndsstemmer
Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved

personlig
fremmøte (NPK medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg.
Det kan kun benyttes 1 fullmakt pr hovedmedlem.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1uke før Generalforsamlingen.
(Frist: 24.03.17)
Forhåndsstemmer sendes Styret:
Norsk Pomeranian Klubb v/Nestleder Eva Mcquistion, Tobrotet 45, 5355 Knarrevik.
Merk konvolutten «Valg».

Hvordan forhåndsstemme?
Kopier stemmeseddelen som følger med i innkallingen eller skriv ned de kandidater du
stemmer på og til hvilke verv – på et ark – det skal ikke stå ditt navn på dette arket.
Legg din stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten
en NY
konvolutt.
Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets medlemsnummer slik at vi
kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt.
Legg så den konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NPK`s adresse, se adresse
over.
Fra Oslo kjør til avkjøring mot Nordkisa høyre side etter avkjøring til Gardermoen. Ta
første til høyre i rundkjøringen inn på vei 179, kjør 5,2km. Sving venstre inn på
Kopperudvegen Sving venstre inn på Stensbybråtan, Sving ventre, Hauerseter SK –
klubbhus
§ 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 generalforsamling.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§ 2-3 Medlems plikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Pomeranian Klubb og Norsk Kennel Klubs
virksomhet

samt å følge Norsk Pomeranian Klubb 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.
§ 3-4 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år Generalforsamlingen
avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap. Alle
medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

SAK 6.
Styrets Årsberetning 2016
Styret har i 2016 bestå7 av følgende.
Leder: Laila Lauritzen
Nestleder: Eva McQuiston
Sekretær: Tanja Bekkelund ( frem ?l febr. 2017)
Kasserer: Roy Tuverud
Styremedlem: May-BriK Haugland
Styremedlem: Belinda Klein
Varamedlem: Gro Enge

Revisor
Bjørn Lauritzen
Varavervisor: Vakant

Valgkomiteen

Leder: Linn Elleri
Medlem: Jane Roligheten
Medlem: Sara Nadine Lysaker (frem ?l 16.02.2017)
Varamedlem: Chris?na Ege (medlem fra 16.02.2017)

UtsCllingskomiteen
Eva McQuiston
Laila Lauritzen
May-BriK Haugland

Valpeformidler
May BriK Haugland

Materialforvalter
Laila Lauritzen

Web ansvarlig
Belinda Klein
Morten Almeland

Rasekompendiet
Roar Skoli
Belinda Klein

Sunnhetsutvalget
Roar Skoli
Belinda Klein
Liz Lauritzen
Bjørn Tore Løvtangen

Distriktskontakter:
Finnmark: S?ne Karisari
Hedmark: Liz L. Skårn
Hordaland: Karen Vetaas
Nordland: Sandra Rølvåg
Oppland: Siv Monica Andersen
Rogaland: Laila Høgmark
Telemark: Jane Roligheten
Troms: Trine Saltnes
VesZold: Roar Skoli

Møter
Styret har haK jevnlige møter i 2017. Møtene har fortrinnsvis vært pr tlf. Styret har behandlet 91
saker.

Medlemmer
Klubben hadde 391 medlemmer 01.01.2016 og pr. 31.12.2016 er det 412 medlemmer.

StaCsCkk
Rasen ligger som nr 10 over Norges mest populære rase.
Nye Norske championer i 2016: 12 ny Norske championer.

Medlemsblad/informasjonsblad «Pomeranian»
Styret har giK ut 1 blad i 2016. Vi la opp ?l at bladet skulle mer bli eK informasjonshebe for nye
og «gamle» pomeranian eiere. Det var trist å oppdage at så få ønsket annonse og å støKe
klubben med deKe bladet. Det var også meget få som kom med bilder av sine vakre pommer ?l
cert og champion galleriet. Håper at deKe vil reKe seg eKer hvert som man ser at det er en
fordel å annonser i blader som ble giK ut ?l ca 400 stk. Det er noen blader igjen og de selger vi
for kr 100,- pr stk. DeKe også for å minke utgibene ?l bladet.
Jeg hadde ta7 kontakt med Vinny Olafson som ordnet alt stoﬀ Cl bladet så det kunne gå re7 Cl
trykkeriet. Det ble e7 meget ﬂo7 blad som vi virkelig kan være stolte av. Det ble også godt
mo7a7 av medlemmene. Vi takker Vinny for en super jobb for oss.

NKK møter
Styret har haK eK fysisk møte med NKK ang Kryssavl av varianter sammen med Kleinspitz og
Middel Spitz. Klubben var representert på ﬂere møter med Raseklubbenes samarbeidsgruppe.
DeKe i forkant av RS men deKe vil fortseKe fremover å ha møter og samarbeide om saker som
ønskes fremmet i HS/NKK.

Styrets arbeid.
Hovedsak i 2016 var DNA saken. Den har nå kommet for å bli og NKK har lagt retningslinjer for
deKe. Det er nå lagt ut kit å få kjøpt på NKK sin neKhandel side. Info om bruk etc følger kiKet.
DeKe gjelder fra 01.01.2017 da må alle avlsdyr ha kjent DNA proﬁl for å få registrert valpekullet.
I starten vil det bli mulig å søke om unntak for evt bruk av avlsdyr fra utlandet. Det er NKK som
har lagt krav på at prøven sendes ?l samme sted. DeKe vil på sikt bli krav ?l alle raser registrert i
NKK å ha kjent DNA proﬁl.
Spørsmål ang Kryssavl kom raskt ?l klubben fra Sunnhetsutvalget i NKK i november.
Sunnhetsutvalget vil informere mer om deKe.

UtsCllinger
Klubben arrangerte uts?lling i mai med Shih Tzu klubben i Brumunddal. Vi hadde ca 400
påmeldte hvorav 100 var valper.
Viser ?l Uts?llingskomiteens årsmelding.

Evaluering eKer uts?llingen ble styret enig om at vi avlyser uts?lling med STK i 2017. Det var
alZor mange ?ng som ikke fungerte og det økonomiske var en avgjørende faktor.
Vi ble enige om å ﬁnne andre samarbeidspartnere for 2018. Uts?llingskomiteen tar seg av deKe.

I august avholdt vi vår egen spesial uts?lling. Dommer fra England, Sue Smith..
Henviser ?l Uts?llingskomiteens årsmelding.

Seminar
Det har bliK arrangert seminar høsten 2016.
Henviser ?l Sunnhetsutvalgets årsmelding.

Valpeformidler
Henviser ?l Årsmelding fra Valpeformidler.

Valgkomiteen ﬁkk sine problemer og eK medlem trakk seg fra vervet i januar 2017. Komiteen vil
redegjøre for deKe på GF.

Økonomi
Klubbens økonomi er ikke så god som vi kunne ønske. Det har vært investert mye på gevinster og
roseKer så deKe får vi bruk for i frem?den. Bladet kostet også siK. Kasserer vil informere om
deKe.

ÅRSBERETNING FRA UTSTILLINGSKOMITEEN.
Uts?llingskomiteen har beståK av : Laila Lauritzen, Eva McQuiston, May BriK Haugland.
UTSTILLING I BRUMMUNDAL 28-29 MAI 2016.
EKer generalforsamlingen, 9 april 2016, saK uts?llingskomiteen igang forberedelsen ?l
uts?llingen i Brummundal sammen med Norsk Shih Tzu klubb . Alle raser var invitert. Vi hadde
ingen møter med NSTK før uts?llingen skulle gå av stabelen og samarbeidet var ikke det beste.
Styret eKerlyste premier og sløyfer fra de avgåKe medlemmene i uts?llingskomiteen og ﬁkk
?lbakemelding om at det var ikke mye igjen. Uts?llingskomiteen bes?lte da nye sløyfer og kjøpte
inn mye premier ?l denne uts?llingen.
Det som var igjen av sløyfer og premier ﬁkk vi overlevert fredag (dagen før uts?llingen) om
kvelden. Det viste seg da at det var mer enn nok sløyfer og premier ?l å dekke
Brummundaluts?llingen og vi hadde således kjøpt inn alt for mye. Konklusjonen ble at det var
ingen kontroll på lagerbeholdningen hos dem som hadde ansvar for deKe før vi overtok.
Det var mye arbeid på denne uts?llingen siden det var veldig mange påmeldte. Vi måKe hente
inn en ekstra dommer. Det var 300 voksne og ca. 100 valper var påmeldt. Vi var kun 4 personer
som tok oss av uts?llingen og vi jobbet hardt og hadde egentlig for lite folk. Vi ﬁkk lite hjelp fra
Shih Tzu klubben under vår dag.
SPESIALUTSTILLING 13.AUGUST 2016 I HAMAR.
Neste uts?lling som uts?llingskomiteen stod for ,var spesialuts?lling på Tangenodden Camping
13.august 2016. Den bes?lte uts?llingsplassen var ikke brukenes, den var alZor dårlig ?l å
arrangere uts?lling der og var mer en hengemyr og skråbakke.
Uts?llingskomiteen arbeidet på spreng for å ﬁnne noe som var bedre. Vi klarte å ﬁnne en plass
like ved og tok kontakt med eierne. En velvillig ansvarlig person av plassen lot oss få låne stedet

med strøm og toaleK anlegg og dermed var vi i fullt arbeid med å ?lreKelegge for uts?llingen
neste dag.
Det var også mye kluss med dommeren iforb. med hvilke avtaler som var lovet utenom det som
var nedskrevet i kontrakten. Det måKe løses i forkant.
Uts?llingen var utrolig velllykket. Været var strålende, ﬁn temperatur og super på alle måter. Vi
ﬁkk mange ?lbakemeldinger av uts?llere som var veldig fornøyd både med plassen og
arrangementet. På uts?llingen ble det levert ut klubbcert ?l beste hannhund og ?spe i ?llegg
?l stor-cert. Dommer var Sue Smith, UK. Fullcert-ordningen byr på uZordringer for dommere
som ikke er så kjent med deKe systemet som er særnorsk. Hos oss ble det levert ut kun 7 ck og
ingen ﬁkk stor-cert da alle vinnerne var fullcertet.
Uts?llingskomiteen takker alle frivillige og en stor takk ?l våre menn som all?d s?ller opp, og ikke
minst “kjøkkensjef” May-BriK Haugland. Uts?llingens leder var denne gang Bjørn Tore Løvtangen
som gjorde en super jobb.
Uts?llingskomiteen vil bemerke følgende: Det har vært mye kluss og lite har vært nedtegnet av
avtaler og oversikter over bla. Lagerbeholdningen fra ?dligere ansvarlig. Ingen har vist hvor mye
som var innkjøpt eller hvor mye som var brukt og var igjen ?l senere uts?llinger.
Ekstra arbeid ble det da dommer hadde fåK hotell i Hamar fra fredag ?l søndag og på
Gardermoen fra søndag ?l mandag. Det var lovet tur ?l NKK sin uts?lling på Hamar søndag, men
den ble ﬂyKet ?l Lillehammer.
Ingen hadde bil med plass ?l ﬂere enn to personer så da måKe det leies bil for å hente dommer
med følge. Heldigvis så var det greit for dem å ta toget ?lbake mandag morgen. Dommeren
hadde med seg 3 venner på turen ?l Norge.
Vi var superheldige med været som viste seg fra en ﬂoK side med solskinn. Alle var fornøyde og
komiteens medlemmer med May-BriK i spissen ordnet med mat og nystekte vaﬂer som absoluK
falt i smak. En hyggelig og ﬂoK dag og ramme rundt vår hoveduts?lling. Vi benyKer anledningen
?l å gratulerer alle glade vinnere og takker alle for støKen ?l klubben og håper at det blir like
mange som kommer i år også.
Uts?llingskomiteen tar deKe ?l eKeretning og sørger nå for å ha en god oversikt over hva vi
trenger og hva vi bruker.

Mvh for uts?llingskomiteen
Laila Lauritzen

Eva McQuiston

May-BriK Haugland

Årsberetning fra Sunnhetsutvalget.
Sunnhetsutvalget har i denne perioden bestått av:
•

Roar Skoli

•

Bjørn-Tore Løvtangen

•

Liz Skårn

•

Belinda Isabell Klein

Det er avholdt 7 telefonmøter hvorav 2 av disse var telefonmøte med styret. Ut over dette foregår
saksbehandlingen i sunnhetsutvalget gjennom e-postkommunikasjon, på egen ”chattegruppe” og på telefon.
Vi har fått flere medlemshenvendelser både på epost og per telefon som har blitt besvart forløpende.

Saker som avlsrådet har jobbet med i 2016
•

Ekstern seminardeltakelse

•

Eksternt samarbeid med Svenske Pomeranianklubben.

•

Dialog og samarbeid med NKK

•

Avklaring og iverksettelse av DNA/Avstamningskontroll.

•

Forberedelser og arrangering av Pomeranianseminar oktober-16

•

Forberedelser og arrangering av Pomeranianseminar april-17

•

Websiden.

•

Valpeformidling

•

Utstilling

•

Fortsatt arbeidet med rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

•

Kryssavl mellom størrelses varianter innen Tysk Spisshund.

Avklaring og iverksettelse av DNA/Avstamningskontroll
Etter flere møter og epostkommunikasjon ble vår søknad om at det skal være kjent DNA profil på mor og far i
et kull behandlet av NKKs sunnhetsutvalg 6 april 2016. DNA kravet ble godkjent av NKK på HS møtet
25.05.2016. Kravet ble innført til å gjelde f.o.m. 01.01.17.
Etter at vi hadde purret NKK flere ganger om å få på plass prosedyre rundt DNA testingen, fikk vi lagt ut
informasjon:

”Krav om kjent DNA-profil for foreldredyr av rasen pomeranian, for registrering av valper i NKK, trer i kraft
1.1.2017
NKK arbeider med rutiner DNA-profiler hos flere raser. Dette innebærer at det er sannsynlig at rutinene
endres i framtida. Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no
Rutiner for DNA-profil hos pomeranian
Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no ør prøvetaking av din hund!
Krav om kjent DNA-profil for foreldredyr av rasen pomeranian, for registrering av valper i NKK, trer i kraft
1.1.2017. Det er altså KUN krav om DNA-profil på foreldredyra (se for øvrig punkt 12). Rutiner pr 1. januar
2017
NKK arbeider med rutiner for DNA-profiler hos flere raser. Dette innebærer at det er sannsynlig at rutinene
endres i framtida. Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no før prøvetaking av din hund!
1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket. Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres før
prøvetakingen foretas (valpekull – se punkt 3). ID-nummer skal alltid sjekkes av veterinæren og dette skal
attesteres på rekvisisjonsskjemaet. Prosessen kan ta opptil 4 uker fra prøvene sendes til prøvesvar er klart.
Vær ute i god tid!

2. Bestilling av test for en enkelt hund (ikke helt valpekull): Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente
> Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil» og følg anvisningene. Her bestilles en prøvepakke, der
prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat
og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.
3. Bestilling av test for valper under leveringsalder (testing av helt valpekull): Valper må være
forhåndsregistrert, og må id-merkes seinest samtidig med prøvetaking. Gå inn på www.nkk.no >Nettbutikk >
Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil valpekull» og følg anvisningene. Antall valper
fylles inn som ved kjøp av andre typer varer. Du får tilsendt en pakke med svabere til riktig antall valper, der
prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat
og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.
4. Svaberpakke og skjema tas med til dyrlegen når prøven skal tas. Skjemaet må fylles fullstendig ut og
signeres av veterinær og eier. Selv om celleuttak (svaber) teknisk sett er enkelt å utføre, SKAL prøven tas hos
veterinær og alle regler i dette dokumentet følges. NKK godtar ikke at svaber tas av eier. Prøven må merkes
grundig; minimum med hundens registreringsnummer og ID-nummer (chip).
5. Prøve med skjema/rekvisisjon pakkes og merkes forsvarlig, og sendes til analyse av veterinæren/klinikken
(ikke av eier!) snarest mulig. Send prøven til Veterinærhøgskolen-NMBU, Blodtypelaboratoriet hund, Pb 8146
Dep, 0033 Oslo. Se eventuelt www.nmbu.no.
6. Kostnader til dyrlegen i forbindelse med prøvetaking og forsendelse av prøven betales direkte til dyrlegen/
klinikken og inngår ikke i prisen på NKK-pakka i Nettbutikken.
7. Svar på analysen sendes NKK direkte fra laboratoriet. Eier vil i tillegg få et sertifikat for kjent DNA-profil
pr e-post. Dette trenger ikke å sendes NKK. Hunden får status «DNA-profil kjent». Dette blir synlig i
DogWeb. Selve DNA-profilen lagres i NKK og kan pr i dag ikke sees i DogWeb.
8. Dersom du tester valpekull og i tillegg ønsker utført avstamningskontroll, altså kontroll av at valpen(e) er
avkom av de oppgitte foreldrene, må dette bestilles separat i nettbutikken. Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk
> Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian tilleggstjeneste: avstamingskontroll» og følg
anvisningene. Avstamningskontroll kan kun utføres når foreldre og valper enten har DNA-profil i NKKs
system fra tidligere, eller dette bestilles samtidig (se punkt 2 og 3). Prisen for avstamningskontroll betales
med kort og inkluderer skjema, vurdering av foreldreskap og utsending av sertifikat. Skjema sendes eier fra
NKK, dette sendes med prøven til laboratoriet.
Sertifikat på avstamningskontroll sendes eier fra NKK.
9. Det er generell dispensasjon fra kravet for utenlandsk eide hunder. I de tilfellene en forelder (eller begge
foreldre) ikke har kjent DNA-profil, anbefales det spesielt å ta DNA-profil på valpene (se for øvrig pkt 11).
Dispensasjon fra kravet om DNA-profil kan gis av NKK i spesielle tilfeller.
10. Kravet til kjent DNA-profil for foreldredyr gjelder for paringer foretatt etter 1.1.2017.
11. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og følgelig ikke omfatter frossen sæd som er frosset
før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

12. NKK anbefaler at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull, ikke bare for foreldredyra.
Ekstern seminardeltakelse
April 2016 deltok flere av sunnhetsutvalgets representanter på et 2 dager seminar med Den Svenske
Pomeranianklubben. Dette var et lærerikt seminar som har gitt inspirasjon til planlegging av flere og bedre
seminar i Norsk Pomeranian Klubb. I tillegg til 2 dagers faglig påfyll, var det sosialt og hyggelig, som
underbygger det gode samarbeid med naboklubben vår,

I tillegg deltok flere representanter fra Sunnhetsutvalget på NKK sitt Avlsrådseminar.

Eskternt samarbeid med Svensk Pomeranianklubb
Vi har hatt tett og god dialog med styret i Den Svenske Pomeranianklubb. De har god erfaring i avlsrådsarbeid
noe som kommer til nytte i vårt viktige arbeid
Dialog og samarbeid med NKK
Vi har hatt en godt samarbeid med NKK i løpet av året, spesielt med Kim Bellamy, Kristin Aukrust og
(Registreringsavdelingen). Det har vært mye epostkommunikasjon, telefonsamtaler og fysiske møter.
Forberedelse og arrangering av Pomeranianseminar oktober-16
I sunnhetsutvalget ble det planlagt et seminar på Jessheim med flere dyktige foredragsholdere.
Det var mye jobb i forkant i forhold til å få koordinert talerne, samt få til et godt innhold i seminaret. Dette var
ikke lett å balansere i forhold til å tenke økonomi for klubben, beliggenhet, innhold med mer. I tillegg uteble
noen av foredragsholderne i vårt program. Takket være Elisabeth Spillmann og Fredrik Nilsson i Den Svenske
Pomeranianklubben, ble dette ikke merkbart da de steppet inn og holdt en stor del av seminaret. På dette
seminaret fikk vi god hjelp av flere av styrets medlemmer hvor de hjalp til med både organisering i lokalet,
innkjøp og lunsj samt mye vasking og rydding etter seminaret m.m. Sunnhetsutvalget har et ønske om at flere
vil delta på slike seminarer samt å bidra i forhold til mye av det praktiske som må gjøres i forbindelse med
det.

Forberedelse og arrangering av Pomeranianseminar april-17
Vi har jobbet med å planlegge vårt kommende pomeranianseminar som skal avholdes i april 2017.
Hjemmesiden:
Vi har jobbet med å forbedre nettsiden og få den enklere i forhold til informasjon om avl og helse . Dette er en
kontinuerlig jobb som vi må prioritere mer fremover.
Valpeformidling:
Vi har jobbet med å få opp et skjema på nettsiden under siden “Valpeformidling”. Slik at de som ønsker å få
valpene sine formidlet, enkelt kan sende inn den informasjonen det er krav om ift valpeformidling.
Hannhundlisten.
NPK hadde i 2016 ingen hannhundliste da vi ikke har hatt kapasitet til å ta tak i dette. Et mål i 2017 er å få på
plass en god hannhundliste med skjema for innmelding av hannhunder, som skal ligge på vår hjemmeside.
Utstilling:
Sunnhetsutvalget har bidratt der de kan ift utstillingsåret 2016.
Kryssavl:
Pga mailer som ikke kom frem fra NKK fikk Styret og Sunnhetsutvalget sen beskjed ift prosessen om kryssavl
mellom variantene innenfor Tysk Spitz. Vi har videreformidlet den informasjonen vi har fått, til medlemmene
ved å legge ut informasjon på vår nettside. I januar stilte vi mannsterke på møte med Nkk. 2 av
Sunnhetsutvalgets representanter sammen md 3 av styrets medlemmer var til stede. Fristen for svar fra
klubben er utsatt så dette blir nå tatt opp som et tema på kommende GF, slik at medlemmene kan uttale seg.
Registreringer.
Gjort på grunnlag av oppdatering ift registreringer i Dogweb, valper født 01.01.2016 – 01.01.2016.
•

Det er registrert 338 kull i 2016. Av disse kullene ble 220 kull født i 2016. (118 av de registrerte
kullene i 2016, var født tidligere år eller var importer)

•

I kullene er det totalt 487 valper, fordelt på 251 tisper og 236 hannhunder.

I tillegg kommer 21 importer.
•

Gjennomsnitt antall valper pr. kull blir 1,44.

•

Gjennomstnitt.ig Innavlsgraden i populasjolnen er: 0,977%.

Innavlsgraden.
Høyeste var på 12,5% mens gjennomsnittet for alle kull var 0,977%%.
Sunnhetsutvalget følger situasjonen men mener samtidig at verken utvikling av gjennomsnittlig innavlsgrad,
kullstørrelser eller andre helsemessig varselsignal om at rasen har et innavlsproblem er til stede. Dog gjentas
det at det er viktig at vi får en større bredde av hannhunder som benyttes i avl.
Effektiv populasjonsstørrelse er et mål på hvor mange ubeslektede hanndyr og hunndyr som bidrar med gener
til neste generasjon. Fordi man som regel har en skjev kjønnsfordeling av avlsdyr (få hanndyr og mange
hunndyr) er den effektive populasjonsstørrelse vesentlig lavere enn det faktiske antall dyr i rasen.
NKK skriver i sine etiske grunnregler for avl og oppdrett at matadoravl og sterk innavl bør unngås. De samme
grunnreglene slår fast at det ikke skal foretas parringer mellom far/datter, mor/sønn, søsken og tilsvarende
tette parringer (innavlsgrad ≥ 25 %). En tommelfinger-regel når det gjelder avl er at en hannhund ikke bør
være far til mer enn 5 % av sin generasjon, helst ned mot 3% i en stor rase.
Det anbefales også at den gjennomsnittlige innavlsgraden for rasen over tid er under 2,5%.
Vår innavlsgrad viser at vi er godt innenfor denne grensen ettersom den gjennomsnittlige innavlsgraden er på
0,977%
Det er også svært gledelig å se at det ikke er stor innavlsgrad på de importerte hundene registrert i 2016.
Helse
Øyelysning:
I 2016 har det blitt foretatt 55 øyelysninger, hvorav 48 uten anmerkning. De 7 anmerkningene var:
•

Distichiasis/Ektopiske Cillier; 5 tilfeller

•

Katarakt ; 1 tilfelle

•

PPM; 1 tilfelle

Vi oppfordrer til å følge med på Distichiasis/Ektopiske Cillier (feilstilling av øyehår). Affiserte hunder bør
kun brukes i avl med fri partner, i henhold til veterinærenes anbefaling.
Vi ønsker å takke våre medlemmer for deres engasjement og innsats som resulterer i den gleden vi har av våre
hunder og håper på enda større engasjement i 2017.
Mvh Sunnhetsutvalget
2016-2017

SAK 7-8
Regnskapet for 2016 .

Norsk Pomeranian
Klubb
Balanse

1461
1500
1571
1901
1920

2050
2400

Eiendeler
Innkjøpte varer for
videresalg
Kundefordringer
Reiseforskudd
Kontanter, NOK
NPK (15033292721)
Sum eiendeler
EK og Gjeld
Annen egenkapital
Årets overskudd
Leverandørgjeld
Sum egenkapital og
gjeld

2016

2015

24 000,00

0,00

0,00
4 437,00
7 987,00
86 338,00
122 762,00

900,00
4 437,00
3 000,00
87 506,97
95 843,97

- 88 556,07
- 25 062,15
- 9 143,78

- 88 556,07
0,00
- 7 287,90

- 122 762,00

- 95 843,97

Revisjonsberetning for 2016.
Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk Pomeranian Klubb. Årsoppgjøret består av
Årsberetning, resultatregnskap og balanse, og er avgitt av Styret. Regnskapene viser et
reelt overskudd.
Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
og regnskapet gir ett korrekt bilde av virksomheten i organisasjonen, samt klubbens
økonomiske stilling pr 31.12.2016.

Bjørn Lauritzen

Tynset, 6 mars 2017.

sign.

Innkomne saker Cl GF fra styret.

Sak fra Styret 1:
Medlemskon?ngenten for 2018.
Styrets kommentar: Styret foreslår at kon?ngenten ikke økes for hovedmedlem eller
familiemedlem.

Sak fra Styret 2:
Kryssavl for eller imot.

Styrets kommentar: Styret fris?ller sine ?llitsvalgte 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)
Send egen mail ?l styremedlem May BriK Haugland: ehaugland@online.no Merk KRYSSAVL.
Mailen skal innholde diK medlem nr og navn. DiK svar JA eller NEI: frist 1 uke før GF.
( Ja er FOR åpning av kryssavl. NEI er MOT åpning av kryssavl )

Det vil bli skriblig avstemning om denne saken på GF.
Styret må svare NKK innen 5 april 2017

Sak fra Styret 3.
Forslag ?l lovendring av § 3-4

For at denne paragraf skal bli korrekt ønsker styret følgende forandring på § 3-4.
Det har sneket seg inn en teksZeil også som vi nå ønsker å reKe opp.

Forandringen er uthevet med tykk skrib.
Nåværende lovtekst:
§ 3-4 Generalforsamlingens oppgaver
h) Velge:
1.

Leder for 2 år

2.

Nestleder for 2 år

3.

Sekretær for 2 år

4.
Forslag ?l NY tekst:
h) Velge:
1. Leder for 2 år
1.

2. Nestleder for 2 år

2.

3. Sekretær for 2 år

3.

4. Kasserer for 2 år

4.

5. 2 Styremedlemmer for 2 år

5.

6. 2 Varamedlem for 1 år

6.

7. Revisor med vararevisor for 2 år

7.

8.Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for
1år

Ved behov bør det ved valg seKes en funksjons?d som sikrer kon?nuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling eKer «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller
oppnevnes ?l ?llitsverv i klubben.

Styrets kommentar:
Det velges minst 2 varamedlemmer isteden for 1 medlem. Gjelder da fra GF 2018.
Det stemmes skriblig for denne lovendring. Lovenendring trenger 3/4 ﬂertall

SAK 9. Innkomne saker fra medlemmer

Sak 1
Innkomne saker fra Katarina von Unrug

Ønske om at vi medlemmer skal ha ?lgang ?l medlemslisten, deKe 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 ?l styret ved nyvalg.

Styrets kommentar:
Åpen medlemsliste har styret ikke anledning ?l da vi er forpliktet ?l å forholde oss ?l
Personvernet. Det er også Valgkomiteen som ordner kandidater ?l styret. Saken må avvises.

Sak 2
Vil at stemmesedler skal kviKeres og oppbevares eKer en avstemming av nye styremedlemmer,
deKe skal da oppbevares av valgkomiteen frem ?l neste GF eller minimum eK halvt år eKer en
GF.

Styrets kommentar:
Styret har ingen innvendinger.

Sak 3
Forslag at hvis det blir endring av medlemmene i styret at man har eK 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 eK ryddig system i våre lover når en velger å gå. Det velges varamedlemmer ?l styret. Det
er disse som trer inn i de verv om evt det blir frafall fra. Det er også grunnen ?l at styret ønsker
minst 2. varamedlemmer.
Saken må avvises.

Sak 4.
SeKe opp en maks?d på hvor lenge/ mange perioder man kan siKe i styret sammenhengende.
Det er normal praksis at man maks kan siKe i 3 perioder sammenhengende.

Styret kommentar:
Det er slik at hundeklubber normalt ikke har styremedlemmer i ﬂeng. Det å seKe opp en
begrenset ?d er meget uprak?sk. Hvis det nå er en god leder, god sekretær eller kasserer så vil
det være uprak?sk å måKe be vedkomne om å ikke s?lle ﬂere perioder pga en lov og ikke fordi
vedkomne ikke blir valgt. Vi har eK godt valgsystem og medlemmene bestemmer hvem de
ønsker skal siKe. Styret mener at alle kan velges ubegrenset ganger ?l verv i klubben.
Styret anbefaler å avvise saken.

Innkomne saker fra Dag Løken

Disse sakene ønskes tatt opp på GF 2017:
SAK 1.
1.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.

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.
SAK 2. 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 bemerkning: 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.
SAK 3. Lovendring
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.

1.

SAK 4. 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.

2.

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.
SAK 5. 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.
3.
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.
4.
SAK 6. 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.
5.
6.

Styrets bemerkning.: Styret har forandret ordlyden i NPKs
retningslinjer.
SAK 7. 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.

7.
Styret bemerkning: Styret med Sunnhetsutvalget vil fortseKe 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 ak?viteter. Taes ?l
eKerretning.
8.

Vennlig hilsen

Dag Løken
9.
__________________________________________________________________
_____________SAK 10. VALG.
Presentasjon av foreslåtte kandidater til verv i klubben.
Foreslått til Valgkomite
Hei Mi7 navn er Mariann S. Nylend og jeg driver et biKe lite oppdreK med pomeranian.
Kennelen min heter Kennel Pom Shih grunnen ?l deKe er at jeg ?dligere drev men både
Pomeranian og Shih Tzu men nå er det bare pommer som bor hos meg. Jeg har ?dligere vært
valpeformidler og syntes det var veldig ar?g å drive med
Gib og har to voksne jenter og tre
barnebarn. Jobber som adjunkt ved Rjukan barneskole. S?ller ?l valg i valgkomiteen

Foreslå7 Cl Styremedlem
Mi7 navn er Katarina von Unrug og har haK pomeranian siden 2005 og begynte med oppdreK
like eKer. Jeg har erfaring fra ulike verv og har engasjert meg i andre klubber jeg har vært
medlem i ?dligere. MiK valg som styremedlem er at jeg vil bringe frem reterdighet, være
imøtekommende og være der for medlemmene. Jeg er på uts?lling og har vært innom andre
hundesporter også.
Har opplevd mye på godt og vondt med rasen som har giK meg min erfaring. MiK ønske er at
pomeranian klubben skal være en hyggelig klubb med godt samvær og gode støKespillere for
medlemmer og rasen.

Foreslå7 Cl Valgkomite
Hei. Her kommer noen ord om meg og miK
Mi7 navn er May-Bri7 haugland. Jeg er 53 år, gib og har to barn og to barnebarn. Vi bor på
Radøy, ca 1 ?me nord for Bergen. Bor i FriKliggende enebolig med stort skogsområde reK
utenfor døren. Jeg er sykepleier og jobber naK, så har mye fri?d . Har to ﬂoKe pomeranian som
vi storkoser oss med. Min eldste pomeranian er 6 år , den yngste 2 år. Kjøpte disse som
familiemedlemmer og turvenner, denne oppgaven fyller de perfekt. Er så fornøyd med denne
rasen, det vakre utseende, pels og dens allsidighet. De er på turer i skog og mark to faste turer
for dagen, i ?llegg er vi obe på fellesturer i lag med andre hunder og raser. En ?l 2 ggr pr uke er
vi på uts?lling og sosialtrening. Reiser og en del med båten vår rundt om ,noe som hundene
trives godt med. De blir obe kalt havnesjefen med assistent
Synes og det er kjekt å reise på
uts?lling i lag med gode venner og mange forskjellige raser. Vi leier hyKe eller bor på hotell og
har det kjempekoselig. Ekstra kjekt er det at min yngste pomeranian er ei uts?llingsstjerne, en
ekstra bonus. Er vel over gjennomsniKet interessert i hund, har vel all?d vært en hund i bildet.
Engasjert i hundevelferd, og helse, ak?viteter ﬂere ganger i form av sosial og uts?llingstrening.

Foreslå7 Cl valgkomite
Heisann
Jeg heter ChrisCna Ege, er 52 år gammel, og har 3 døtre, på 22, 19, 12 år. Opprinnelig er jeg fra
Bekkelaget i Oslo, men skjønte ?dlig at bylivet ikke var ment for meg. EKer agrotekniker, og
forskjellig hesterelatert utdannelse, jobbet jeg med hest i inn og utland noen år.
Jeg ﬁkk ikke lov å ha dyr, så da jeg ble 18, kjøpte jeg både hest og hund. De ﬂyKet rundt med
meg på hestejobber, og ble nok glade for å bli bofaste da jeg som 23 åring kjøpte det som ble
omtalt som Buskeruds mest forfalne småbruk.
Her drev jeg i 15 år rideskole, trening av hest, kennel og oppdreK av ﬂatcoated retriever.
I -99 kjøpte jeg et mindre småbruk i Åsa ved Steinsuorden på Ringerike.
Jeg oppdreKer fortsK ﬂatcoat, menikke som før. De krever mye mer enn jeg har overskudd ?l nå.
Dessuten er jeg endel i Spania, og da er det leKere å reise med små pommer. Hjemme har jeg nå
1 ﬂat og 3 pommer. Har også noen ute på for, og eier med stort og småK rundt 10 hunder.
Hr ?dligere vært ak?v innen jakKrening, agility og lydighet, i ?llegg ?l uts?lling. Jeg har lagd meg
en ekstra uZordring ved å falle for både par? og brun (sjokolade)pom. Det er sikkert ikke noe
smart, men tror grunnen er at jeg har haK svart (og noen brune) ﬂaKer i snart 35 år.
Døtrene mine er også veldig glade i dyr. Nå er det yngste daKer Emilie som er mest ak?v. Hun
har sin egen pom, Muﬃn, som hun konkurrerer i lydighet med. Hun er også en ﬂink handler, og
hjelper meg obe i uts?llingsringen.
Nå er det over 30 år siden jeg registrerte kennelnavnet Lauperak (gården Lille-Ege ligger på
Lauperak ved Egersund)
Den første pommen kjøpte egentlig min eldste daKer for konﬁrmasjonspenger for snart 8 år
siden. Jeg har eKerhvert innseK at pom er som sjokolade, det er vanskelig å bare ha en...
Jeg har ?dligere haK verv i uts?llings og i valgkomite for Norsk Retrieverklubb avd Ringerike og
sekretær og ak?vitetskomite for Nedre Buskerud Fjordhestlag.
Pomeranianklubben har jeg vært vara i valgkomiteen, og vært med der siste ?den siden et
medlem trakk seg.
Hilsen Chris?na
Chris?na Ege OppdreK av ﬂatcoated retriever og pomeranian
Salg av hundefor
Tlf 90730587 mail chris?na@ege.no
Foreslå7 Cl Leder
Hei jeg heter Unn Saxvik. Jeg har vokst opp med hund, og de er en veldig stor del av miK liv. Jeg
er ak?v på uts?lling og driver oppdreK av Pomeranian. Jeg brenner for rasen og dens frem?d.
Ble spurt og være med i styret i Pomeranian klubben, og takket ja ?l og stå på listen for å gjøre

en innsats. Jeg har ?dligere siKet som Sekretær i Pomeranian klubben fra starten frem ?l høsten
2015. Jeg vet derfor det meste om hva klubbarbeidet innebærer. Jeg har vært ak?v i alt fra
kommunikasjon, ak?viteter som uts?llinger og seminar med mer, helse, bladutgivelser osv. MiK
mål og hensikt med rasen, og som en del av styret, er å først å fremst fremme rasens helse, og at
vi skal jobbe mot felles mål. Jeg ønsker et ak?vt og åpent styre for Pomeranian eiere og
oppdreKere. Beste hilsen Unn Saxvik

Foreslå7 Cl Varamedlem

Presentasjon av meg.
Hei. Mitt navn er Camilla Godager er 34 år fra Son, Akershus. Her bor jeg i ett lite hus
med stor hage sammen med mine 2 små pommer Zahfira og hennes datter fra mitt første
kull, Zoè. Mine interesser for utenom hundene er hester og dressur. Har 2 hester, som jeg
har stående i egen stall hos foreldrene mine. Har tidligere erfaring fra styreverv i
rideklubben. Jeg jobber fulltid i butikken hos Vestby Mølle, hvor mine 2 små alltid er
med meg på jobb. Jeg har vokst opp med hunder og med en mor som har vært oppdretter
i over 20 år. (Puddel) Da jeg selv skulle skaffe min første hund var valget veldig enkelt
etter å ha lest meg opp om rasen og vært på noen utstillinger for å studere, spørre og hilse
på disse vakre skapningene. Det var en pomeranian jeg skulle ha, og har ikke angret ett
sekund siden. Er helt forelsket i rasen, og har da klart å påvirke de rundt meg også. Har
solgt valp til min mamma, en nabo og min faste hestepasser og venninne. Jeg er opptatt
av en rasetypisk pomeranian, med god helse og gemytt som også skal fungere som en
brukshund. Jeg prøver å gjøre mitt beste for å forbedre og videreføre de gode
egenskapene hos mine hunder. Er også med på utstillinger og syns det er en fin måte å få
bekreftelse og kritikk på mine hunder og derav også avlsarbeidet mitt. Jeg stiller til valg
som varamedlem, da jeg ønsker å være en del av de som jobber for rasen i klubben og
være mer involvert.
MVH Camilla Godager

Forelått til Sekretær
Jeg er vel det man kan kalle mer enn normalt interessert i hund.
Har haK hund i hele miK liv og det har bliK en livss?l. Er oppdreKer på Newfoundlandshund,
Cocker Spaniel og selvfølgelig Pomeranian. Jeg har bliK forespurt om å siKe i styret og har takket
ja ?l å s?lle ?l valg. Jeg har ?dligere siKet som styremedlem i avdeling Oslo/Akershus og i
sunnhetsutvalget i Norsk Newfoundlandshund klubb.
Jeg er utdannet hundeinstruktør ved Oslo Hundeskole og har holdt kurs i 10 år. MiK ønske er et
sterkt og åpent samhold mellom oppdreKer og medlemmer. Være med på å bidra for å trygge
rasens fram?d.

Med vennlig hilsen Toril Hasselgren

Foreslått til Leder
Mitt navn er Laila Lauritzen.
Jeg har vært leder av klubben siden starten i 2012. Jeg var før der raserepresentant for
Pomeranian under NMHK. Klubben ble godkjent i NKK som rasens offesielle raseklubb
01.01.2013.
Jeg kommer fra Skien (Grenland) er gift med Bjørn og vi flyttet til Hedmark/Tynset i
1991.
Jeg startet oppdrettet St.Kilda i 1984. Ett lite oppdrett med rasen da som nå Shetland
Sheepdog. Jeg har pr. d.d. fått frem 30 championer og mange er idag Intch. Jeg har 2
verdensvinnere og 2 Europavinnere og championer i 10 land. Jeg har hatt raser som
Collie, Engelsk Setter, Engelsk Cocker Spaniel og Lundehund. Pomeranian har jeg hatt
de siste 10 år. Vi har fått 2 championer med den rasen.
Idag har vi Shetland Sheepdog, Norsk Lundehund og Pomeranian. I 2015 ble min datter
Liz og hennes mann Tommy medeiere av kennelen. De har Shetland Sheepdog og
Pomeranian.
Jeg har startet mange klubber bla. Telemark Rasekattklubb i 1971 hvor jeg satt som leder
i 11 år og ble kåret til klubbens æresmedlem året etter. Drev med rasen Perser. Den er
idag Norges 3 eldste klubb. Jeg er lidenskaplig intressert i utstilling og avl.
Jeg er utdannet lydighetstrener i klasse 1. Har drevet hundepensjonat og privat
Hundeskole ( Strømsås HS), valpekurs og lydighetskurs, agilitykurs, utstillingstrening og
flyball kurs. Jeg har tatt kurs i opplæring av hund på blodspor ( søk etter skadet vilt).
Startet opp igjen Tynset Hundeklubb. Har sittet som Nestleder i NSSK. Er glad i fluefiske
og startet damegruppa i Grenland Sportsfiskere. Utdannet seilbåtinstruktør. Har drevet
med rasekanin, utstilling og dømming. Har sammen med Liz drevet rideskole med
sommerleir for ungdom. Var første kvinnelige leder for Norsk Caravan Club avd
Østerdalen. Satt 4 år i kommune styret på Tynset. Har hatt mange verv i foreninger og
lag.
Jeg har vært selvstendig næringsdrivende i nesten hele min arbeidstid, både med egen
kafe og senere produktsjon av barneprodukter som narresmokken Trøst og utviklet
spesialflasken for spedbarn Easyfeed.
Ser alltid viktigheten av det å kunne organisere. Det å kunne forstå hvordan en
organisasjon fungerer og skal drives er ett must. Det å motivere andre og være med å få
til noe er spennende og givende. Det er store utfordringer som en ny klubb har i mange år
fremover.
Jeg er glad for at jeg har fått være med på å utvikle denne klubben da rasen står mitt
hjerte nær. Det er så mye å ta fatt på og så mye å kunne gjøre noe med. Tiden er vel det
som stopper oss, vi rekker bare ikke alt. Men når man har gode medarbeidere så er det

bare hyggelig å stå på men som sagt det er ikke alltid like enkelt å forklare andre at man
rekker ikke alt en så gjerne skulle gjøre. Derfor tar det tid å bygge opp en klubb også. At
medlemmer er utålmodige er bare positivt. Det betyr at de engasjerer seg og så får vi
håpe at de også ønsker å bidra mer etterhvert. Sammen vil klubben bli ett godt sted for
alle å være med sin Pomeranian.
Tryggheten og kunnskapen som vi kan skape for nye hundeeiere av rasen er utrolig viktig
Kunnskap er trygghet. Jeg er meget opptatt av hund og det har jeg vært hele mitt liv.
Vil medlemmene så stiller jeg opp en periode til. Det er demokratiet som bestemmer og
du bestemmer som medlem hvem du ønsker skal drive klubben og rasen fremover.
Det er kommet mange dyktige folk på banen disse årene og de har virkelig bidratt til å
heve klubbens kompetanse. (se Sunnhetsutvalget) De bruker som andre i tillitsverv
utrolig mye av sin fritid på klubben. Vi har fått mye ros av NKK for hvordan klubbens
arbeid har vært/er.
Godt Valg !

Mvh Laila

ÅRSBERETNING FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteen har i år bestått av Jane Roligheten, Sarah Nadine Lysaker, vara Christina Ege
og leder Linn Elleri.

I januar valgte Sarah Nadine Lysaker å trekke seg fra sitt verv. Vara Christina Ege
trådde da inn.Valgkomiteen har hatt to fysiske møter, hvor vi har diskutert kandidater
til styret. Vi har i år vært så heldig at det har kommet inn mange gode forslag. På møtene
har vi har hatt fine samtaler oss i mellom, og har enstemmig kommet frem til det vi mener vil
være gode og velfungerende kandidater til vervene.
Valgkomiteen fikk for kort tid siden beskjed om at revisor vil fratre sitt verv etter GF 2017. Vi
harderfor funnet kandidat til dette vervet. Både revisor, og vararevisor, da sistnevnte har stått
vakant.
Mvh. for valgkomiteen
Ved leder

Linn Elleri

Valgstyrets forslag er som følger:
Leder:Unn Saxvik
Sekretær:Toril E. Ekren Hasselgren
Styremedlem:Katarina von Unrug

Varamedlem:Camilla Godager
Revisor: Torbjørn Lemtun
Vararevisor: S?ne Karisari
Valgstyre: Chris?na Ege
Valgstyre: Mariann S. Nylend
Vara ?l valgstyre:Camilla Godager
Innkommende forslag Cl kandidater på valg:
Leder: Unn Saxvik
ForeslåK av: Mariann S. Nylend, Camilla Godager
Leder: Laila Lauritsen
ForeslåK av: Eva McQuiston, Borghild Bang
Sekretær: Torill E. Ekren Hasselgren
ForeslåK av: Unn Saxvik
Styremedlem: Katarina von Unrug
ForeslåK av: Camilla Godager, Katarina von Unrug
Varamedlem: Camilla Godager
ForeslåK av: Marianne Carlsen
Valgstyre: Mariann S. Nylend
ForeslåK av: Camilla Godager
Valgstyre: May-BriK Haugland
ForeslåK av: Eva McQuiston

De foreslåKe er forespurt, og har sagt seg villig ?l å s?lle på valg.
Mvh Valgstyret v/leder Linn Elleri

Leder: 1 kryss
Laila Lauritzen

Unn Saxvik

Foreslått av:
EvaMcquistion
/ Borghild
Bang
Mariann
Nylend/
Camilla
Godager

Sekretær: 1
kryss
Torill E.
Hasselgren
Styremedlem:
1 kryss

Unn Saxvik

Katarina Von
Unrug

Camilla
Godager/
Katarina Von
Unrug

Varamedlem:
1 kryss
Camilla
Godager
Valgkomite: 2
kryss
May-Britt
Haugland
Mariann
Nylend
Christina Ege
Varamedlem:
1 kryss
Marianne
Carlsen
Revisor: 1
kryss
Torbjørn
Lemtun

Marianne
Carlsen

Eva
Mcquistion
Camilla
Godager
Valgkomite

Camilla
Godager

Valgkomite

JA

NEI

BLANK

Christina Ege
Varamedlem:
1 kryss
Marianne
Carlsen
Revisor: 1
kryss
Torbjørn
Lemtun
Vararevisor: 1
kryss
Stine Karisari

Valgkomite

Camilla
Godager

Valgkomite

Valgkomite

Stemmeseddel. Skriv ut og send inn. Feil eller for mange kryss på
kandidater blir forkastet. Vær nøye med at du gjør korrekt.
Skriv også ut hele dokumentet her og ta med til Generalforsamlingen.
Her finner du også forslag til FULLMAKT.
HUSK: Medlemmer kan la seg representere på Generalforsamlingen
ved fullmakt. Det blir gitt rett til kun en (1) fullmakt pr gyldig
medlemskap pr fremmøtt medlem. Kun 1 fullmakt pr. gyldig
medlemskap pr fremmøtt medlem.

VIKTIG !!
Husk å send inn din mening ang Kryssavl til styremedlem May
Britt Haugland, ehaugl@online.no FØR Generalforsamlingen.

FULLMAKT.
Jeg
til at

gir herved min fullmakt
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