
Årsmøteprotokoll
Norsk Stabiihoun Klubb 27.4.20L9

Sted: Ski

Det var 10 deltakere på møtet, alle stemmeberettigede' Tre hadde med fullmakter'

Dagsorden
1. Godkienning av innkalling
2. Yalgav ordstYrer og referent
3. Vatg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps
4. Årsberetning for 2018
5. Budsiett for 2019
6. Balanse for ZOLB med revisors beretning
7. Planer for drift og aktivitetz0lg
8. Behandling av kontingent
9. Valg
l0.Innkomne saker

L Nytt forslag fra styret: Klubbens fremtid i Raseklubbenes Fellesallianse

Z. Nytt forslag fra styret til stØttemedlemskap

3. Nytt forslag f., rty..t: Stabij-postens fremtid, post eller PDF?

4. Nytt forsla! f., rty."t: Sende 2 pers til samarbeidsmøte i Zutphen dekket av

klubben (inntil kr 10.000,-).
5. Nytt forslag fra Synøve Reiten: Endring fra Fullcertordningen

\

1. Godkjennelse av innkalling

Godkjent med kommentar om at punktet Regnskap med revisors beretning mangler' Tas

til etterretning neste år.

2.Yalgav ordstYrer og referent

Ordstyrer: Kenneth Johannesen
Referent: Britt Pinderud

Enstemmig valgt.

3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps

Undertegne protokoll: Gry Dreierstad fohannesen og Gunhild Habberstad

Tellekorps: Harald Haslum og Vidar Auganes-Haugen

Enstemmig valgt.

%



4. Årsberetning for 2018
Ordstyrer presenterte årsberetningen for 2018.

Årsmøtet i fjor ble ikke avholdt i Follo, men i Sandvika'

Uforutsette utgifter er at det vil bli dyrere å lage bladet enn det har vært tidligere' Er

avhengig av at jobben blir gjort på frivillig basis.

Det har vært forsøkt å verve medlemmer til fBU'

Årsberetningen ble med disse kommentarene godkient.

5. Budsjett for 201,9
Budsjettet behandles etter innkomne saker.

6. Balanse for 20L8 med revisors beretning
Kasserer presenterte regnskap og balanse for 20tB med revisors beretning.

Regnskap og balanse med revisors beretning enstemmig godkient.

7. Planer for drift og aktivitet20L9
AK stiller ikke torsdag på Torpomoen.
RAS dokumentet fikk AR utsettelse på til sommeren av NKK. I ettertid har det blitt gitt
utsettelse til alle klubber.

Enstemmig vedtatt med disse kommentarene.

B. Behandling av kontingent
Ingen kontingent økning.

Enstemmig vedtatt.

9. Valg
Antall it"m.n".' 10 stemmeberettigede på møtet og 5 godkjente forhåndsstemmer

Styret

Nestleder: Kenneth fohannesen Opprykk - valgt for 2 år
Styremedlem: Terje fohan Odland Ny - valgt for 1 år
Styremedlem: fon Peter Karlstad Ny - valgt for 2 år
Varamedlem: Gunhild Habberstad Ny - valgt for L år

Skriftlig valg, alle 15 for inkl forhåndsstemmer.

Valgkomitå

Medlem: Vidar Auganes-Haugen Ny - valgt for 2 år
Varamedlem: Guri foranger Gjenvalgt for L år

Skriftlig valg, alle 15 for ink-l forhåndsstemmer.



10. Innkomne saker

1. Forslag fra styret: Klubbens fremtid i Raseklubbenes Fellesallianse.

Formålet med Raseklubbenes Fellesallianse er å diskutere saker av interesse for
raseklubbene og bistå hverandre til økt forståelse og gjennomslag. RFA jobber også for å
koordinere klubbene slik at raseklubbenes stemme blir tydeligere, særlig inn mot NKK.

RFA forsøker å komnre til enighet for å få større gjennomslag for saker, men den enkelte

klubb står helt fritt, ingen er bundet av det som bestemmes i alliansen.
Alle klubber som deltar i alliansen betaler en krone per medlem per år.

Raseklubbenes Fellesallianse koster kr L,- pr medlem med en minstesats på kr 500,-.

Skal vi fortsette som medlem?

Vi tar et år til, Britt orienterer styret underveis. Tas opp på nytt neste år.

Enstemmig vedtatt.

2. Forslag fra styret til støttemedlemskap.

Siden det er en del medlemmer som har falt fra siden de er uten hund er det ønskelig
med et støttemedlemskap. Styret foreslår et medlemskap for kr 300,- hvor man slipper
NKK-kontingent. Medlemmet får da ingen rettigheter på årsmøte, men får delta på

turtreff og helgetreff i tillegg til å bidra til arbeid for rasen.

Det kom enkelte komrnentarer om at dette er for dyrt i forhold til hvilke rettigheter man

har. Turtreff er for alle enten de er medlemmer eller ikke, må sees på som en måte å

verve nye medlemmer på. Det ble laget et motforslag på kr 200,- som en prøveordning i
L år.

Enstemmig flertall mot gjeldende forslag på kr 300,-.
Flertall for motforslag på kr 200,-.

3. Forslag fra styret: Stabii-postens fremtid, post eller PDF?

Klubbens Økonomi er stram, styret ønsker derfor en vurdering om vibør gå over til å

sende ut Stabij-Posten i PDF eller legge ned hele Stabii-posten.

Først ble det stemt onr bladet skal legges ned eller ikke.
2 stemte for, L1. mot å legge ned bladet.

Papir: 2for,LL mot
PDF: L1for,2 mot

Bladet gis ut på PDF i 2019. Styret får i oppgave å finne ut hvordan bladet skal være.



4. Forslag fra styret: Samarbeidsmøte i Zutphen

Klubben har fått en invitasjon til et samarbeidsmøte for rasens fremtid mellom alle

klubbene i Zutphen 1 1.-13. oktober 2079. Styret ønsker å sende 2 pers dekket av

klubben [inntil kr 10,000,-).

2 for, 11 mot.

Endringsforslag: Klubben dekker inntil kr 1.0.000,- uavhengig av antall personer.

Enstemmig for.

5. Forslag fra Synøve Reiten: Endring fra Fullcertordningen

NKKs Særkomitå for utstilling har i møte L9.12.201'7 , sak 64/17, besluttet at alle

raseklubber kan søke fritak fra fullcertordningen'
Min begrunnelse for at dette er ønskelig for vår rase er at slik det er nå går certet videre

til neste hund med CK, dvs at hunder som for eksempel ikke blir plassert i beste tispe-

eller hannhundklasse fortsatt kan motta cert. Dette gjør atdet blir veldig "enkelt" å

oppnå championat i vår rase. I tillegg vil det bli flere hunder påmeldt på flere utstillinger

dersom det blir vanskeligere å oppnå cert.

Vi er avhengig av rekrutåring tii iasen for rasens fremtid, derfor er det viktig å få vist

den frem på flere områder.

feg ønskei derfor at Norsk Stabijhoun Klubb sØker fritak fra fullcertordningen.

Det kom flere kommentarer for å opprettholde ordningen slik den er i dag, bl.a. at ikke

samme hund skal motta flere cert og sperre for andre med CK. CK er championatkvalitet

og når dommeren deler uUletiier vedkommende at hunden er verdt et championat

uåvhengig av om den er piåssert i BHK/BTK eller ikke. Ikke mange påmeldte på de

"små" uiriillingu.re så får man en CK er det uansett "enkelt" å få et cert.

2 stemmer for forslaget
7 stemmer mot forslaget
4 blanke stemmer

Flertall mot å endre fullcertordningen, forblir som i dag'

5. Budsjett for 20tg

Siden det ble vedtatt at Stabij-posten skal utgis i et lesbart PDF format der man kan bla

økes budsjettet for Trykksaker stabij-posten fra kr 1500,- til 2000.

Diverse kostnader økes fra 1500,- til 2000,- pga medlemskap i Raseklubbenes

Fellesallianse.
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