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1. Godkjenning av innkalling  
Følgende kommentarer og forslag kom inn fra årsmøtet. 

Arne Havsø mener at sak 10.1 ikke kan behandles av årsmøtet da det er et forslag om endring av 
retningslinjene for avl. Dette er ikke årsmøtets ansvar å behandle. Saken skulle vært avvist av styret og 
ikke tatt til behandling i den form den foreligger i. Hvis årsmøtet skulle ha behandlet den måtte det ha 
vært et forslag om endring av §4.3 Styrets ansvar. Hvis årsmøtet behandler saken er det et sterkt 
uttrykk for manglende tillit til styre og utvalg. Arne rettet også en indirekte kritikk til styret for at 
saken i det hele tatt ble lagt fram for årsmøtet i den form det ble gjort. 

Saken ble behørig diskutert og det var blandede reaksjoner i salen. Flere av innleggene tok til orde for 
at saken måtte behandles. Det ble oppfattet som litt paragrafrytteri og lite smidighet hvis ordlyd i et 
forslag skulle avgjøre om det kunne behandles eller ikke. Noen tok til orde for at det var 
enkeltpersoners tolkning av loven og et forsøk på å hindre medlemmene i å endre vedtak som tidligere 
var fattet og som medlemmene nå vår uenige i.  

Leder redegjorde for styrets holdning i saken og beklaget på vegne av styret at de ikke hadde avvist 
forslaget når det kom inn da det som Arne sier er gjort en formell feil her. Forslagsstiller skulle vært 
gjort oppmerksom på at forslaget hennes krever en lovendring og at det måtte endres før det kunne 
behandles. I forhold til lovens bokstav skal årsmøtet avvise behandling av forslaget. Konsekvensen av 
en behandling ville være et sterkt uttrykk for manglende tillit til styre og utvalg.  

Forslag til behandling 

Sak 10.1 Forslag fra Britt Pinderud avvises da det er i strid med klubbens lovverk 

Årsmøtet krever skriftlig avstemning, og tellekorps utnevnes.  
Det er 33 stemmeberettigede inkl fullmakter.  
JA: 18 
NEI: 12 
Blank: 2 

Vedtak: Saken behandles som planlagt under sak. 10.1 

 
 



Årsmøtet kommenterte at fullmakten for å avgi stemmer ikke fulgte med innkallingen. Denne ble 
ettersendt få dager etter at innkallingen gikk ut og det skapte ingen problemer for de som ville stemme 
via fullmakt.  

 
Årsmøtet kommenterte også at det kreves årsmøtevedtak for å fjerne medlemsblad og at styret ikke 
kan gjøre dette. Styrets leder understreker at medlemsbladet var en del av en handlingsplan som styret 
jobber etter og ikke et vedtak som styret skal forholde seg til punkt for punkt. Styret henviser også til 
dagsordens sak 6 og 7 som omhandler budsjett og handlingsplan for 2016.  

Vedtak: Dagsorden ble med disse kommentarer og vedtak godkjent.  

 
2. Valg av ordstyrer og referent  
 
Ordstyrer: Leif Aksel Nateid 
Referent: Janka Markhus 
 

3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps  
Undertegne protokoll: Kenneth Johannesen og Britt Pinderud. Enstemmig valgt 
Tellekorps: Vidar Auganes Haugen og Jostein Jorstad. Enstemmig valgt 
 

4. Årsberetning for 2015 
Styrets leder presenterte årsberettningen for 2015. 

Følgende kommentarer kom til årsberettningen.   
Kommentar Kenneth Johannesen: Norsk Vinnerutstilling hadde ikke rasetorg.  
Synøve Reiten bekrefter dette og beklager på vegne av styret.  
 

Utdanning og kurs: Kommentar ang inventering; dette er ikke opp mot rasestandarden. Leif sier seg 
enig, og punktet som sier dette skal strykes.  
 
Kommentar fra Britt Pinderud: EDS gikk fra 4.-6. september (mot 5.-6. september i årsberetningen).  

Spørsmål om diskusjoner innad i styret blir protokollført når det tas utenom møter. 
Halvor Jensen på vegne av styret: Vedtak som vedkommer klubben referatføres. Generelle diskusjoner 
mellom styremedlemmene referatføres ikke. 

 
Årsmøtet reagerer på at FB-gruppen er åpnet.  

Styret svarer: NoSK er en offentlig organisasjon, det vi sier og gjør, også på internett, bør tåle 
offentlighetens lys. Dette er styrets begrunnelse for å ha åpne kanaler. Det er ulike årsaker til at 
medlemmene ønsker en ikke  offentlig gruppe. Styret foreslår at saken tas opp til en ny vurdering av 
det kommende styret.  

 
Styret poengterer at årsmøtet i fjor (2015) har godkjent en handlingsplan. Det er styrets ansvar å 
løpende vurdere om handlingsplanen skal følges til punkt og prikke. I dette tilfellet vurderte styret som 
beskrevet i årsberetningen at det ikke var hensiktsmessig å gi ut en trykket utgave av Stabijposten.  



Årsmøtet drøftet saken og ulike argumenter for å fortsette med medlemsbladet ble lagt frem. Det ble 
argumentert med at medlemmer forlater klubben hvis bladet ikke utgis.  

En av oppdretterne ville ikke anbefale valpekjøpere å melde seg inn i klubben. 

Som sluttkommentar fra styrets side anbefaler leder klubbens medlemmer til å stå bak klubben, og 
klubbens oppdrettere til aktivt å anbefale valpekjøpere å melde seg inn i klubben. det er særdeles 
alvorlig at en av de største oppdretterene i klubben ikke anbefaler klubben. Det nye styret oppfordres 
til å gå inn i denne saken.  

Stabijhoun klubben skal være en aktiv klubb for sine medlemmer og for stabijhoun. Vi skal ha en aktiv 
aktivitetskomitè, et jakt og brukshundutvalg som jobber med og for rasens flotte egenskaper og et 
avlsråd som ivaretar avl etter definerte og vedtatte avlsretningslinjer. Styret tror at både nye og gamle 
medlemmer støtter opp om klubben på dette grunnlaget.  

Saken behandles under handlingsplan og budsjett for 2016.  
 
Årsberetningen ble med disse kommentarer godkjent.  

5. Regnskap for 2015 med revisors beretning 
Halvor presenterer med kommentarer.  
 
Årsmøtet har et spørsmål ang posten trykking av stabyposten. 
Styret bekrefter at det ble utgitt en Stabijpost i januar/februar 2015.  
 

Revisors beretning ble enstemmig godkjent 

6. Budsjett for 2016 
Halvor gjennomgår med kommentarer. 
 
Følgende kommentarer til budsjettet ble lagt frem.  

• Anneke van Dam forteller at hun vil jobbe frivillig som skriver på NoSKs utstilling 
29.05.2016. Dette reduserer kostnadene med 1000 kr. 

• Det må legges inn en budsjettpost på oppdatering av ulike postere og markedsmateriell.  
• Det er en summeringsfeil i budsjettet, det skal ha et positivt resultat på 5 000 kr og ikke et 

negativt på 1 000 som det står i budsjettet.  
• Hvilke planer ligger under posten reisekostnadene/kurs? 

Det er satt av for kurs for avlsrådets medlemmer.  
• Kan inntektene til klubben økes gjennom salg av klubbmateriale (rekvisitter som t-skjorter, 

jakker, o.l. med klubbens logo på). Det konkluderes med at klubben har forsøkt dette tidligere 
uten hell, men at det nye styret får i oppgave å ta dette videre. Det blir kommentert at det 
finnes digitale løsninger som tillater at klubben slipper utgifter, dette tas videre med det nye 
styret for 2016.  

• Trykking og forklaring av rasestandarden skal Synøve ha med seg på dommerutdanning i juni, 
disse skal deles ut til dommerene. Det ligger link til dokumentet på www.nvsw.nl.  

• Diskusjonen om Stabijposten kom opp igjen. Etter en lengre diskusjon ble saken lagt frem til 
votering som ga følgende resultat.  
 
Stemmer:  
14 mot stabijposten.  
18 for stabijposten. 

http://www.nvsw.nl


 
Det går inn en post på 7500 for utgivelse av stabijposten på budsjettet for 2016.  
 

• Det kom inn et forslag om å budsjettere for en oppgradering av klubbens markedsmateriell, så 
som bannere med mere. Etter en lengre diskusjon der det blant annet ble diskutert om årsmøtet 
vil budsjettere med så stort underskudd som det vi nå er i ferd med å legge opp til ble saken 
tatt til votering. 
 
Det er et klart flertall for at det blir satt av 10 000 til logofornyelse av bannere og annet 
klubbmateriell.  

 
Budsjettet ble godkjent med et underskudd på – 11 500,- 
 

7. Planer for drift og aktivitet 2016/2017 
Halvor presenterer.  
 
Etter tidligere diskusjon angående stabijposten vedtas planer for drift og aktiviteter, inkludert at det, 
forutsatt frivillig arbeid og innspill, vil bli utgitt èn utgave at stabijhounposten, til den kvalitet man 
klarer oppnå for de avsatte midler, 7500 kr.  
 
 
 

8. Behandling av kontingent  
Arne Havsø kommer med forslag om en ny type medlemskap ved siden av de som allerede finnes. Det 
nye medlemskapet skal være et gavemedlemskap til nye valpeeiere i Norge som oppdrettere kan gi til 
sine valpekjøpere. Prisen på dette er 200 kr, inkl grunnavgift til NKK. Dette gir klubben en inntekt på 
10 kr pr. medlemskap.  
 
Stemmer: 
2 mot.  
 
Forslaget er vedtatt, forutsatt at det lar seg gjøre i NKKs systemer.  

9. Valg 
 
Basert på årsmøtets tidligere diskusjoner rundt behandling av pkt. 10, innkomne saker, og årsmøtets 
håndtering av dette velger Arne Havsø å trekke sitt kandidatur som ny leder av Norsk Stabijhoun 
Klubb. Han poengterer at han ikke ønsker å stille til leder for medlemmer som ikke er interessert i å 
følge klubbens egne lover og regler, og anser behandlingen av tidligere nevnte punkt som mistillit til 
sittende styre.  
Leif Axel Nateid trekker seg med umiddelbar virkning fra sitt verv som nestleder av samme årsak.  
Harald Haslum trekker seg med umiddelbar virkning fra sitt verv som styremedlem av samme årsak.  
 
Dette medfører at årsmøtet ikke kan velge nytt styre. Valgkomiteen gis i oppdrag å sette sammen 
forslag på nytt styre og kalle inn til ekstraordinært årsmøte i henhold til klubbens lover. 

Valgkomiteen  
Kenneth Johannesen blir valgt inn som leder og Ola Eng som varamedlem.  
Jostein Jorstad trekker seg fra valgkomiteen. 



10. Innkomne saker 
Det er kommet inn et forslag som er presentert i ”Godkjenning av innkallingen” og som innebærer 
endringer i klubbens avlsretningslinjer. Forslagsstiller presenterte sitt forslag med begrunnelse.  

Styret la frem sitt tilsvar til forslaget. På årsmøtet i 2015 ble det med klart flertall vedtatt at styret skal 
ha ansvaret for klubbens avlsretningslinjer på samme måte som de har ansvar for alle andre utvalg og 
grupper i NoSK. Styret skal benytte avlsrådet i klubben som rådgivende organ. Før endringer i 
avlsretningslinjene kan gjennomføres skal foreslåtte endringer ut på høring blant medlemmene.   

Årsaken til at NoSK har organisert seg på denne måten er at vi ønsker en demokratisk organisasjon der 
medlemmene har fullt innsyn i klubbens drift. Alle medlemmer kan foreslå endringer, komme med 
innspill til og sågar be om ekstraordinært årsmøte hvis de føler at styret ikke tar de på alvor. Alle 
innspill og beslutninger skal referatføres og være åpent tilgjengelig for alle medlemmer. 

Styret anbefaler at årsmøtet avviser forslaget da det er i strid med klubbens lovverk §4.3 Styrets 
oppgaver. Det ble også presisert at en behandling av forslaget i den form det nå har er et uttrykk for 
manglende tillit til at styret og gjeldene utvalg ivaretar avlsretningslinjene på en tilfredsstillende måte.  

Årsmøtet diskuterte saken og det ble argumentert for ulike sider.  

Resultatet av diskusjonen var at det ble fremmet et endringsforslag fra et av medlemmene. 
Endringsforslaget lyder som følgende: 
Ved forslag om endring av regler og retningslinjene vedrørende avl kaller AR inn til møte der alle 
oppdrettere har tilgang til å være med å formulere endringer av retningslinjene, og de enes om 
endringene før disse sendes til godkjenning av styret.  

Dette endringsforslaget førte til at opprinnelig forslag ble trukket og det nye lagt fram for votering.  
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Referert av  

 

_____________________________ 

               Janka Markhus 

 

 

_____________________                                                 ___________________________    

Kenneth Johannesen                    Britt Pinderud	


