INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER
NORSK SHIBA KLUBB
Vi minner også om:

22.-23. mai ved Hunderfossen Camping, Norge
Kun for AKITA, AMERICAN AKITA, JAPANSK SPISSHUND, SHIBA, SHIKOKU OG HOKKAIDO!

3 utstillinger – 3 cert – 1 påmeldingsskjema – 1 konto!
Betalings- og påmeldingsfrist på web 7. mai
Lørdag, NAK 25 år!

Søndag, NAAK

Søndag, NSK

Storcert: Akita

Storcert: American akita

Nikos Vazakas: Shiba
Pierluigi Buratti: Øvrige

Pierluigi Buratti: Shiba
Nikos Vazakas: Øvrige

Storcert: Shiba
Liz-Beth C Liljeqvist:
Am.akita, jap.spissh og valper
Arne Foss: Øvrige

Priser: JK, UK, AK, CH kr 280,- VET, VALP kr 150,50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier, gjelder ikke valp og veteran!
Vi forbeholder oss retten til å flytte raser mellom de oppsatte dommerne.
VI BER UTSTILLERE BRUKE FELLES WEB-PÅMELDING FOR ALLE 3 UTSTILLINGENE!
Evt. papirskjema sendes Japanspesialen, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu senest 30/4. Merk hvilken klubb det gjelder.
Betalingsfrist 7/5 og betalinger etter dette ilegges 50% tillegg. Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr. Utenlandske
utstillere kan etter avtale betale ved ankomst (IBAN NO14 0539 7173 781 og BIC DNBANOKKXXX)
Ellers følges NKKs regler.

KONTO FOR ALLE UTSTILLINGENE: 0529 71 73781
Japanspesialen v Terje Håheim, Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
www.akita.no www.naak.eu
www.norskshibaklubb.net
Spørsmål til Ingunn +47 7242 4301 / +47 977 51 508 Lisbeth +47 7416 2285 / +47 917 16 284

Mer info og påmeldingsskjema på:

VI TRENGER HJELP UNDER UTSTILLINGEN!
Kan du stå i kiosken? Kontakt Kari Pedersen karipedersen@msn.com mobil 970 02 849
Kan du hjelpe til i sekretariatet, rydde eller gjøre forefallende oppgaver?
Kontakt Ingunn ingvog@oppdal.com eller mobil 977 51 508

VIL DU GI EN EGEN PREMIE
ELLER KAN DU SKAFFE GAVER/PREMIER FRA SPONSORER?
Kontakt Lisbeth Høyem lisbeth@akinuba.no eller mobil 917 16 284

FOTOKONKURRANSE 2010
Styret i NSK vedtatt å sette i gang ny fotokonkurranse.
Målet er å få bilder til kalender for 2011,
og motiv på bildene skal være
Shiba i lek og aktivitet - i all slags vær!
Jury:
- Eirik Knudsen (fra Sponsorgruppen)
- Tove Holmøy (Medlem)
- Harriet Skogen Gleditsch (Webmaster)
- Laila Nagel (Distriktskontakt)
- Solvor Nærland (Styremedlem)

De som sender inn bilder til fotokonkurransen, må samtykke i at
klubben kan bruke bildene i kalenderen og til effekter.
Juryen skal kun velge ut bilder i fotokonkurransen. Medlemmene av
juryen kan gjerne sende inn egne bilder til kalenderen,
men deltar ikke i selve fotokonkurransen.

Frist for innsending av bilder er 15. oktober 2010!
Premieliste vil bli offentliggjort på klubbsiden og i Shib-a-visa!
Oppløsningen på bilder bør ha mer enn 6 megapiksler, og aller helst i originalformat.

Send ditt/dine bidrag til Webmaster, harriet@gleditsch.net ,
som anonymiserer de innsendte bidragene før juryen får se bildene.
Noen ønsker og tips fra Webmaster, Harriet S. Gleditsch:
Husk at alle kan sende inn så mange bidrag de ønsker! Ta med kamera med ut på tur fremover og send inn helt
frem til fristen 15.oktober! Kalenderen kan kanskje trenge
vinter-, sommer-, vår- og høstbilder, så hvis noen
har på lager, er det bare å sende inn.







Det er 12 oppslag i en kalender (som i de modellene klubben har brukt til nå) , så det er i utgangspunktet
12 motiver det er plass til. Det kan være at man lager et bildecollage, men det er gjerne unntaket!
Jeg tror kalenderformatet blir foto i A4 i øverste halvdelen og kalender i A4 på nederste halvdelen med en
spiral i mellom. Liggende format/landskapsformat på bildene vil derfor være det beste.
Dersom dere har en bildeserie (flere foto med liknende motiv), så velg ut maksimalt 2 bilder fra denne
serien. Det er uansett kun plass til ett bidrag fra en bildeserie i kalenderen, så vær nøye med å velge det
dere synes er best!
Send originalen, i størst mulig oppløsning! Dette er viktig for at den tekniske-kvaliteten på kalenderen skal
bli best mulig. Motivet har andre kvaliteter ;-)
Uskarpe foto er vanskelig å bedømme. Selv om motivet kan være skikkelig bra, så egner det seg ikke alltid i
A4 størrelse.

Skriv fullt navn på fotografen. Skriv gjerne med navnet på hunden/hundene, og kanskje en motivtittel?
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Det innkalles til
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
21. MAI 2010
Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell
Årsmøtet starter kl 20.00.

DAGSORDEN
1) Konstituering
a) Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg 1)
b) Valg av møteleder, 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å skrive under
protokollen
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av dagsorden
2) Beretning for perioden (Vedlegg 2)
3) Regnskap 2009 (Vedlegg 3)
4) Handlingsplan 2010-2011 (Vedlegg 4)
5) Budsjett 2010 (Vedlegg 5)
6) Innkomne forslag
A) Utvidelse av raseklubb. Forslagsstiller: Styret (Vedlegg 6)
B) Endring i § 2.1. Forslagsstiller: Styret (Vedlegg 7)
C) Endring av lovenes ”navn”. Forslagsstiller: Styret. (Vedlegg 8)
D) Endring i § 9.3. Forslagsstiller: Styret. (Vedlegg 9)
E) Endring i § 11.7. Forslagsstiller: Styret (Vedlegg 10)
F) Endring i § 13.1. Forslagsstiller: Styret (Vedlegg 11)
G) Klubbens valgordning. Forslagsstiller: Styret (Vedlegg 12)

7) Valg (Vedlegg 13)
8) Utdeling av utmerkelser
9) Avslutning
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Sak 1. Konstituering.

Vedlegg 1

Forretningsorden
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet.
Forretningsorden godkjennes som første punkt på saklisten ved åpning av møtet.
Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom oppsatt taleliste, men bare en gang til
hver sak.
Man har krav på ordet til forretningsorden for å foreslå strek, begrensning av taletid eller uttale seg om
avstemmingsmåte.

Avstemmingsregler
Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder
refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemmingen skal foregå. Krav om skriftlig
avstemming skal tas til følge.
Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn et forslag kan votering
foregå ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og
antallet stemmer føres inn i protokollen.
Avstemming kan avgjøres ved simpelt flertall, absolutt flertall eller kvalifisert flertall.
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt.
Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs at mer 2/3 av de avgitte stemmer må være for.
Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst halvparten av de avgitte stemmene. Dette brukes i
personvalg.
Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå frem slik;
1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks.
2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemming.
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemmingen med å sette de mest ytterliggående
forslagene opp mot hverandre.
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Sak 2. Styrets beretning.

Vedlegg 2

Styrets beretning for perioden 2009 - 2010
Styret har bestått av:
Leder: Solvor Nærland
Nestleder: Torstein Gleditsch
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Terje Håheim
Styremedlemmer: Gro Mandt og Torbjørn Ellingsen. Johanne Bertling fram til 24. september 2009. Lone Filipsen fra
22. oktober
Varamedlemmer: Lone Filipsen fram til 22. oktober, Eirik Knudsen og Eivind Mjærum
Styret har hatt 12 styremøter, alle via Skype. Også varamedlemmene har vært innkalt til møtene.
Økonomi/medlemstall:
Økonomien er ryddig og meget god (se regnskap). Vi vil benytte en del av den frie kapitalen i 2010. Dette gjelder
spesielt helseundersøkelsen og dommerseminaret. Dette vil vises i budsjettet for 2010.
Per 7/4 viser regnskapet et overskudd på 6.465. I tillegg kommer verdi av lager av effekter, samt premier og rosetter,
omlag 15 000. Det kan se ut til at overskuddet vil bli omlag 21 000 regnskapsmessig.
Rasekompendiet ble klart i 2009, og dette har belastet regnskapet for 2009 med 3 286. Da er alle utgifter samt
salgsinntekter til medlemmene tatt med. Dommere har fått kompendiet tilsendt gratis.
Spesialen 2009 ga et overskudd på omlag 5 000. Det var 26 176 i påmeldingskontingent, men det gikk ut en god del
i dommerkostnader. Det var så mange påmeldte at vi måtte ha 2 dommere.
Et stort økonomisk løft har vært kjøpet av NVHs webbaserte helseundersøkelse. Vi betalte kr 15 000 for selve
undersøkelsen. I tillegg kom utsendelse av brev til alle registrerte shibaeiere.
Antallet medlemmer med betalt kontingent var pr 31.12.2008 228 personer og pr 31.12.2009 272 personer, en
økning på 44 (16%). Pr 15.04 2010 er antallet medlemmer som har betalt kontingent kommet opp i 289 personer,
og antallet medlemmer vil nok passere 300 i løpet av 2010.
Rasekompendium og dommerseminar:
Rasekompendium for shiba ble godkjent av NKKs Standardkomité den 11. juni 2009. Standardkomitéen skriver at
kompendiet er meget godt, både innholdsmessig og bildemessig. Etter sommerferien ble det trykket i hefte på
glanset papir av høy kvalitet. Det trykte rasekompendiet ble deretter sendt til bl.a. NKK og til norske dommere og
dommerelever/-aspiranter. Heftet kan kjøpes for kr 150,- portofritt, og bestilles hos kasserer.
Vi ønsker at flest mulig shibaeiere og andre interesserte skal få ta del i informasjonen og kunnskapen som står i
rasekompendiet. Rasekompendiet ble derfor også lagt ut som pdf-fil på klubbens nettsider. Selv om kvaliteten på
filen er lesbar, er den ikke av samme høye kvalitet som den trykte versjonen. Filen er derfor sperret for utskrift til
printere.
Selv om vi ønsker at flest mulig skal få glede av kompendiet, er et rasekompendium først og fremst laget for å øke
kunnskap og kompetanse om rasen hos dommere. I tillegg til å sørge for at alle som bedømmer rasen får
rasekompendiet, vil vi derfor arrangere et dommerseminar om shiba. Vi har søkt NKK om økonomisk støtte til å
arrangere dommerseminar med utgangspunkt i rasekompendiet, og har positivt svar på søknaden. Seminaret er
fastsatt til 6. november 2010, og vil bli avviklet på Gardermoen.
Helseundersøkelse:
Styret besluttet å kjøpe og gjennomføre professor Frode Lingaas v/ Norsk Veterinærhøgskole sin webbaserte
helseundersøkelse for å finne ut om shibarasen er så frisk som vi tror, eller om det finnes skjulte helseutfordringer.
Ved å bruke Norsk Veterinærhøgskole sin kartlegging, kan vi få hjelp fra dem dersom det skulle bli avdekket et
problem.
For å få et korrekt resultat, sendte vi personlige brev til alle nåværende og tidligere shibaeiere uavhengig av om de
er medlem av NSK eller ikke, og ba dem svare på undersøkelsen både om nålevende shibaer og shibaer som ikke
lever lenger.
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Det ble også sendt en mail til alle norske shibaoppdrettere der de ble bedt om å følge opp sine valpekjøpere. I
Shibavisa nr 1/10, ble det minnet om helsekartleggingen, og satt en sluttdato. Undersøkelsen startet i begynnelsen
av januar og ble stoppet 1. april. Per 30. mars var det kommet inn 319 besvarelser, noe som gir en svarprosent på
48. Norsk Veterinærhøgskole regner det som en god svarprosent.
Distrikter/kontaktpersoner:
Det er kontaktpersoner i alle distrikt. 3 av 5 distriktskontakter har tilbakemeldt om felles arrangement for shibaeiere
med sine hunder i sine distrikt. Innholdet har variert fra felles turer og treff til felles trening. Begge deler har vært
etterspurt.
Årsmøte 2009 vedtok å evaluere distriktskontaktordningen sammen med distriktskontaktene. Det ble derfor
utarbeidet et spørreskjema. Dette ble besvart av 3 av de 5 distriktskontaktene. Av svarene framgikk at
distriktskontaktene så på seg selv som bindeledd mellom klubb og medlemmer. Alle mente at det var behov for
ordningen, og alle ønsket å fortsette i vervene. Av svarene framgikk at medlemmene først og fremst etterspør
informasjon om rasen, tur og treff, og at det ligger en begrensning i at medlemmene bor så spredt over store
geografiske avstander. Distriktskontaktene mente at det først og fremst bør satses på aktiviteter som er spesielle for
rasen og f.eks. foredrag om hunderelaterte emner.
Medlemmers syn på distriktskontakt-ordningen ble også etterspurt i medlemsblad og på nettside, men førte ikke til
svar.
Styret har diskutert støtte til mulige nye aktiviteter i distriktene (eks kurs for nye shibaeiere), men har ennå ikke
rukket å utarbeide konkrete planer.
Valpeformidling:
Ingrid Hofflund-Nystad var valpeformidler for klubben til februar 2010. Da overtok Gro Mandt som ny valpeformidler.
19 nye shibakull har i perioden blitt annonsert på klubbens nettside. I tillegg kommer 3 større valper/ voksne shibaer
for omplassering/salg. I mange kull har valpene vært ”solgt” allerede før de annonseres. Vi setter likevel pris på at
kullene bekjentgjøres gjennom nettsiden fordi dette gir nyttig informasjon om nye kull/valper innen rasen. Vi ønsker
derfor at kull skal ligge ute i 8 uker, og vil heller tilføye at valpene er solgt. Henvendelser til valpeformidler om
interesse og kjøp av valp har kommet i bølger, med aktive og mer stille perioder.
Styret har kommet med en presisering av krav for å få lagt ut valpekull på klubbsiden:
-

Oppdretter må være medlem av NSK
Oppdretter må følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
HD-status hos valpekullets foreldre må være kjent

Klubbens nettside:
Harriet Skogen Gleditsch er fortsatt ansvarlig webmaster, med Bengt Eggen som medansvarlig for publisering.
Nettsiden vår har fortsatt meget høy kvalitet.
Det er nå lagt ut en oversikt over alle norske shibaer som er Godkjente ettersøkshunder.
I denne perioden er alle 18 utgavene av bladet ”Shiba-nytt” publisert på klubbens nettside. ”Shiba-nytt” ble gitt ut i
årene 1990 til 1998 av av interesse-foreningen ”Shibaens Venner”, forløperen til Norsk Shibaklubb, og er av stor
kulturell og historisk verdi for ettertiden.
I tillegg blir alle utgivelser av Shib-A-Visa lagt ut en måned etter at medlemmene har fått papirutgaven.
Shib-A-Visa:
Lisbeth Høyem har vært redaktør for medlemsbladet også i denne perioden. Bladet innholder en blanding av
fagstoff, informasjon, historier og resultater. Historier fra livet med shiba er populært blant leserne, og noen ønsker
større vekt på slike. Medlemmene bes derfor skrive og sende inn beretninger fra egne liv med shiba. Styret ønsker
imidlertid at Shib-A-Visa fortsatt også skal inneholde fagartikler, informasjon og resultater.
Shibaspesialen:
Japanspesialen, som er et samarbeid mellom NSK, NAK og NAAK, blir arrangert hvert år i pinsen. Alle de tre
klubbene har nå gjort vedtak om at Hunderfossen camping ved Lillehammer skal være fast sted for arrangementet i
årene framover. Dette fordi arrangementet er blitt så stort at det er vanskelig å finne egnet sted i pinsen.
Hunderfossen er godt tilrettelagt for hundeutstillinger og har strøm til kiosk, og med god overnattingskapasitet av
ulik standard. Det er dessuten etablert god kontakt med stedet.
Shibaspesialen er en av de tre rasespesialene på Japanspesialen, og har storcert for shiba. Til Shibaspesialen i
2009 var det påmeldt rekordmange hunder. 71 voksne shibaer og 3 shibavalper var påmeldt for dommer Kari
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Granaas Hansen. Aldri før har det vært så mange shibaer på en utstilling i Norge. I tillegg var det påmeldt tilsammen
40 voksne hunder og 8 valper fra øvrige inviterte raser, deriblant for første gang i Norge en shikoku. Det uventet
høye påmeldingstallet førte til at vi måtte skaffe en ekstra dommer og ringpersonale på kort varsel. Heldigvis kunne
Tuula Savolainen fra Finland påta seg bedømning av 27 voksne amerikanske akitaer pluss 4 valper.
Påmeldinger var:
Shiba: 71 + 3
Akita: 4 + 1
Shikoku 1
Japansk spisshund: 8 + 3
Amerikansk akita: 27 + 4
Vi fikk et overskudd på utstillingen på ca kr 5 000.
Klubben stilte med egen kiosk i tilknytning til sekretariatet, og ansvarlig for denne var Per og Kari Pedersen. Her ble
det også solgt klubbeffekter ved Eirik Knudsen fra sponsorgruppen.
Klubbeffekter og salg:
Etter forslag fra sponsorgruppen ble det også i år utlyst til fotokonkurranse, der en jury skulle finne fram til
vinnerbilde. Det primære målet var denne gang å sikre gode motiv til Shiba-kalenderen for 2010. Fotokonkurransen
ble vunnet av Kim G. Skytte. Harriet sørget for billedbehandling og oppsett i kalenderen, og at format og størrelse på
tall ble slik vi ønsket.
Det ble kjøpt inn én ny klubbeffekt i denne perioden: utstillingsklyper med shibamotiv i to ulike fargevarianter.
Shibaklubben takket ja til invitasjon om å delta på hundetorg og raseparade i tilknytning til Dogs4All på Norges
Varemesse, Lillestrøm helgen 28. og 29. november. Standen vår var godt besøkt, både av shibautstillere og av
personer som ønsket informasjon om rasen. Brosjyre-materiell var sterkt etterspurt. Restopplag av Hundesport nr
10/08, med rasepresentasjon av shiba, ble delt ut som skriftlig materiell, og ble godt mottatt. Det ble solgt
klubbeffekter og kalendere.
I denne perioden klarte vi ikke å gjennomføre målet i handlingsplanen om å delta med stand på NKK Bjerke.
Om salg på Hunderfossen under rasespesialen, se under avsnittet Shibaspesialen.
Juleannonse i Hundesport:
Også i denne perioden kjøpte NSK en hel side til juleannonse i Hundesport nr 11/12 for å profilere rasen. Annonsen,
som ble utformet av Lisbeth Høyem, ble dekket økonomisk av deltakerne, og førte ikke til utgifter for klubben.
Aktivitet knyttet til NKK:
Flertallet av styrets medlemmer har gjennomført den ene delen av NKKs Oppdretterskole, og ønsker sterkt å
fortsette denne flotte kursserien. Også oppdrettere og andre medlemmer er på klubbens nettside og i medlemsblad
oppfordret til å delta, og vi er kjent med at en del har gjort det.
Vi har besvart disse høringsforslagene fra NKK:
 Forslag til enhetlige nordiske utstillingsregler, utarbeidet av Nordisk Kennel Union med tilslutning fra NKK
 Forslag til etiske retningslinjer for hold av hund
 Forslag til endring i Etiske grunnregler for avl og oppdrett
 Forslag til regler vedrørende krysningsavl
 Forslag til nye lover for NKK
 Forslag til avtale mellom NKK og hundeskoler
 Forslag til nye regler for autorisasjon av eksteriørdommere
Representantskapet i NKK møttes 24. april. Tidspunktet kolliderte med andre arrangement, og styret i NSK klarte
ikke å stille med egen representant denne gangen.

Solvor Nærland
Torstein Gleditsch
Lisbeth Høyem
Terje Håheim
Gro Mandt
Lone Fillipsen Torbjørn Ellingssen
varamedlemmer:
Eirik Knudsen
Eivind Mjærum
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Sak 3. Regnskap 2009.

Vedlegg 3

Balanse 2009
Kto Kontotekst
1
2
3
4
10
20
30

Kasse
Konto postbanken
Kortsiktig gjeld
Utestående fordringer
Lager Utstillingsrosetter
Lager salgsartikler
Utstillingsmateriell
Sum:
Overskudd 2009
Kontrollsum

Resultat 2009
104
110
111
112
120
130
180
181
182
183
184
198
199
200
201
202
210
220
221
230

Kontotekst
Medlemskontingent overført fra NKK
Salg av klubbeffekter
Salg av Shiba-kalender
Annonse i Shibakalender
Annonser i Medlemsblad
Annonser for medlemmer i HSP
Utstillinger påmeldingskontigent
Utstillinger katalogsalg
Utstillinger katalogannonser
Utstillinger Salg av mat og drikke
Utstillinger loddsalg
Renteinntekter
Andre inntekter
Aktivitetsavgift utstillinger
Samarbeidsavgift NKK
Kollektiv abonnement ”Hundesport”
Annonsering i ”Hundesport”
Kostnader årsmøte
Kostnader styremøter
Kontorrekvisita og porto

240 Medlemsbladet produksjon og utsending
245 Trykking og utsending av shibakalender
250 Drift av nettside
260 Kjøp av klubbeffekter
270 Premieringer i klubben
280 Utstillinger dommerkostnader
281 Utstillinger premier
282 Utstillinger katalogtrykking
283 Utstillinger leie av lokaler
284 Utstillinger kjøp av mat og drikke for salg
285 Utstillinger kjøp av lodd og gevinster
286 Utstillinger Annonse og andre utgifter
298 Renteutgifter og gebyrer
299 Andre utgifter

Sum:
Resultat 2008
Kontrollsummer:

Åpningsstatus
kr
kr 42 365,37
kr -20 396,69
kr 3 760,00
kr 7 475,00
kr 8 370,00
kr
kr 41 573,68
kr 11 175,31
kr 52 748,99

Sluttstatus
kr
kr 50 393,72
kr -17 800,63
kr
4 205,00
kr
5 782,90
kr 10 168,00
kr
kr 52 748,99
kr

52 748,99

Regnskap 2009
Utgifter
Inntekter
kr
kr 51 100,00
kr
kr 21 958,00
kr
kr
8 200,00
kr
kr
2 735,00
kr
kr
kr
kr
3 705,00
kr
kr 26 176,00
kr
kr
1 440,00
kr
kr
150,00
kr
kr
4 083,00
kr
kr
3 124,00
kr
kr
76,80
kr
kr
3 598,00
kr 2 475,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr 5 818,38
kr
kr
kr
kr 2 296,76
kr
kr 37 577,42
kr
kr 7 700,00
kr
kr 1 425,00
kr
kr 17 020,25
kr
kr 2 819,50
kr
kr 14 068,00
kr
kr 2 853,88
kr
kr
671,88
kr
kr 3 376,66
kr
kr 2 468,05
kr
kr
kr
kr 4 015,32
kr
kr
258,00
kr
kr 10 326,39
kr
kr 115 170,49
kr 126 345,80
kr 11 175,31
kr 126 345,80
kr 126 345,80
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Note 1
Note 2

Budsjett 2009
Inntekter
kr
45 000
kr
20 000
kr
10 000
kr
3 000
kr
1 000
kr
6 000
kr
15 000
kr
2 000
kr
kr
3 000
kr
2 500
kr
250
kr
1 500
7 000
5 000
2 500
3 000
34 000
9 000
2 000
10 000
3 000
4 000
2 500
500
2 000
2 000
1 500
4 000
500
9 000
103 000,00 kr 107 750,00
4 750,00
107 750,00 kr 107 750,00

Utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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Noter til regnskapet
Note 1: Kortsiktig gjeld
Innbetalt kontingent for 2010 overført fra NKK i 2009

17 800,00

17 800,00

Note 2: Utestående fordringer
Artikler kjøpt i 2008, bet tidlig 2009
Drift nettside for 2010 betalt i 2009

3 760,00
445,00

4 205,00

Kassererens kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2009 viser et godt resultat
Det er nå meget god økonomi i klubben
Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på 11.175,31
Verdi av lagerbeholdning er 10.168,00
Kortsiktig gjeld 31.12.09 er 17.800,00 (se note 1)
Utestående fordringer 31.12.09 er 4.205,00 (se note 2)

Regnskapet er avstemt mot kontoutskrift fra bank, og er så langt jeg kan se korrekt.
Sarpsborg 21.04.2010
Terje Håheim
kasserer

Regnskapet er sendt revisor og revisjonsberetningen vil bli lagt frem på årsmøtet.
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2010/2011.

Vedlegg 4

NSKs handlingsplan for perioden 2010/2011

Målsetting for perioden:
Hovedfokus i denne perioden vil være å følge opp helsespørsmål som avdekkes i rapport om den gjennomførte
helseundersøkelsen, utdanne dommere i rasekompendiet om shiba gjennom dommerseminar, samt å gjennomføre
Japanspesialen i samarbeid med NAK og NAAK.

Prioriterte oppgaver i perioden:


Arrangere dommerseminar om shiba på Gardermoen i november 2010. Samtidig øke kompetansen om
rasen hos styrets medlemmer.



Følge opp det som blir anbefalt i rapport fra Norsk veterinærhøgskole etter den gjennomførte
helseundersøkelsen.



Arrangere raseutstilling på Hunderfossen i pinsen. Dette skal skje som del av Japanspesialen i
samarbeid med NAK og NAAK, og de tre klubbene skal samarbeide om påmelding og kiosk. I tillegg vil
vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til Shibaspesialen skal alle shibaene fotograferes.



Vedlikeholde og fortsette utviklingen av klubbens nettside. Nytt blir å utvide åpenheten om styrets arbeid
ved å legge ut våre høringsbesvarelser.



Fortsette med å gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-A-Visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding
av fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven,
publiseres filen på nettsiden.



Arbeide for mer aktivitet i distriktene og støtte opp om distriktskontaktene.



Fortsette med å utvikle klubbeffekter av høy kvalitet. Lage Shibakalender for 2011. Klubbeffekter og
kalendere selges av sponsorgruppen og på messer, og også via nettsiden og medlemsbladet.



Profilere shibarasen og klubben ved å delta på hundetorget på Dogs4All, og ved å invitere oppdrettere
og medlemmer til å delta i helsides juleannonse i Hundesport.



Støtte opp under NKKs fortsettelse av Oppdretterskolen, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse
og hva som forventes av små og store oppdrettere økes hos våre medlemmer. Spesielt vil vi motivere
oppdrettere, hannhundseiere og våre tillitsvalgte sentralt og lokalt til å delta på kursene.



Delta på NKKs Representantskap (RS).
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Sak 5. Budsjett 2010.

Vedlegg 5
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Sak 6. A) Utvidelse av raseklubb. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 6

Styrets forslag:
NSK søker NKK om å bli raseklubb også for de japanske rasene Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai.
Begrunnelse:
Disse rasene omfattes nå av R.U.R (Raser uten raseklubb) i Norge. Per i dag finnes det ingen registrerte hunder av
disse rasene i Norge. Men etter hvert vil det sikkert komme hunder av disse rasene til Norge, siden de finnes i andre
nordiske land. Disse rasene er så fåtallige at det vil være vanskelig for dem å kunne starte sin egen raseklubb. Noe
som krever minst 50 medlemmer.
NSK ønsker å tilby eiere av disse nye rasene tilhørighet i en klubb slik at de fra første hund har mulighet til å være
en del av en aktiv raseklubb, der vi er opptatt av å bevare ”den japanske hunden”, uansett variant.
For å kunne invitere f.eks. shikoku eller hokkaido til Japanspesialen, må vi i dag egentlig invitere alle rasene i R.U.R.
i gruppe 5, dvs også raser uten tilknytning til Japan. Dette unngår vi dersom de opptas i Norsk shiba klubb. Å
innlemme rasene i NSK vil også sikre at disse rasene får delta på spesialene til Norsk akita klubb og Norsk american
akita klubb. Og vi kan tilby storcert også for disse rasene på en av Japanspesialens utstillinger, nemlig vår egen.

Sak 6. B) Endring av lovenes § 2.1. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 7

Styrets forslag
§2.1. foreslås endret til: NSK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasene Shiba, Shikoku,
Hokkaido, Kishu og Kai.
Begrunnelse:
Dersom årsmøtet vedtar å søke om status som raseklubb for Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai, må § 2.1 endres.
Dersom forslag 6 A ikke blir vedtatt, faller dette forslaget bort.

Sak 6. C) Endring av lovenes ”navn”. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 8

Styrets forslag
Styret foreslår at ”Lover for Norsk shiba klubb” endres til ”Vedtekter for Norsk shiba klubb”
Begrunnelse:
Dette har ingen praktisk betydning, men er mer et uttrykk om å skille det som regulerer en forening fra offentlige
lover. Begrepet vedtekter er også et mer tidsriktig uttrykk.
Dersom forslaget vedtas, gis styret fullmakt til å gå gjennom lovene og endre til vedtekter i alle paragrafer der dette
er nødvendig.
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Sak 6. D) Endring i § 9.3. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 9

Styrets forslag:
§ 9.3 Æresmedlem endres til: Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt stor innsats. Disse
tildeles klubbens hederstegn.
Begrunnelse:
Dagens formulering: ”Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller
på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.”
Styret ønsker å klargjøre at æresmedlem også kan tildeles de som har gjort en spesielt stor innsats, uten at dette
skal knyttes mot ”enkeltsaker eller enkelte felt”. Heder må også kunne gis for generell stor innsats.

Sak 6. E) Endring i § 11.7. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 10

Styrets forslag:

§11.7 får en ny setning: For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6 uker før
årsmøtedagen for å få stemmerett
Paragrafen vil da lyde; Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år
årsmøtet avholdes. For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6 uker før årsmøtedagen for å få
stemmerett
Begrunnelse:
Dette er en bestemmelse som vi har hatt også i tidligere lover, men som ble borte i forbindelse med den store
revisjonen ift NKKs lovnormal for medlemsklubber. Styret ønsker nå å få denne bestemmelsen tilbake.
Dette for å ha oversikt over alle medlemmer ved utsendelse av innkalling til årsmøtet. Slik unngår vi også kupping av
årsmøter. En lengre ”karantenetid” ønskes ikke fordi kandidater til valg må være medlemmer og fristen for fremming
av kandidater til valget er 6 uker før årsmøtedagen. Det er riktig at de som har sagt seg villig til å ta verv, har
muligheten til å stemme ved årsmøtet.

Sak 6. F) Endring i § 13.1. Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 11

Styrets forslag:
§ 13.1 endres til: Valg av møteleder, referent (er), 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps .
Begrunnelse:
Dette er en endring som følger av vår sedvane på årsmøter. Vi velger alltid tellekorps, og ordlyden ”Valg av
…eventuelt tellekorps”, er derfor overflødig.
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Sak 6. G) Klubbens valgordning

Vedlegg 12

Årsmøtet i 2008 vedtok en ny valgordning for NSK. Deler av denne ordningen måtte vi gå bort fra etter at NKK
hadde vurdert momenter i ordningen som uforenlige med NKKs regler. Det som ble igjen av den vedtatte ordningen
var den delen der valgkomiteen fremmer sine kandidater før medlemmene oppfordres til å fremme sine kandidater.
De to siste årene har valgkomiteens innstilling vært kunngjort i Shib-a-visa nr 1 (senest 10 uker før årsmøtet), og
medlemmene har hatt frist iht klubbens lover, til å komme sine egne kandidater senest 6 uker før årsmøtet. Siden
valgkomiteens innstilling allerede er kunngjort, vil eventuelle forslag fra medlemmene bli motkandidater til
valgkomiteens innstiling.
Dessverre har det bare kommet inn ett motforslag fra medlemmene de to siste årene. Det kan være flere grunner til
dette. Medlemmene kan være så fornøyd med valgkomiteens kandidater at de ikke føler behov for å fremme
motkandidater, eller det kan skyldes at det er verre å få noen til å stille opp som definert motkandidat til
valgkomiteens innstilling.
For at det skal være reelle valg og for å unngå muligheten for ekstraordinære årsmøter pga at enkelte verv ikke blir
besatt, er det ideelle at det er flere kandidater til hvert verv. For å få til dette er valgkomiteen avhengig av å få inn
forslag til kandidater, ellers blir valgkomiteens jobb enda større.

Det har aldri vært lett å få forslag til kandidater fra medlemmene. Men de siste to årene har dessuten
enkeltmedlemmer vegret seg for å bli oppnevnt som kandidater av andre enn valgkomiteen, fordi de
ikke ønsker å bevisst stille som motkandidat til valgkomiteens innstilling. De hadde heller ønsket å bli vurdert
av valgkomiteen og ha mulighet til å bli valgkomiteens innstilling. Det er alltid en risiko for at valgkomiteen ikke gjør
en foreslått kandidat til sin innstilling, men flere vegrer seg for å ta en kampvotering når valgkomiteen allerede har
sagt hvem de mener er den beste til jobben.

Styret ber derfor årsmøtet behandle saken og velge mellom følgende mulige valgordninger for NSK:

Alternativ 1: Beholde dagens ordning.
Valgkomiteens innstilling offentliggjøres senest 10 uker før årsmøtet og medlemmene kan komme med
motkandidater senest 6 uker før årsmøtet.

Alternativ 2: Variant av dagens ordning.
Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å fremme kandidater i Shib-a-visa nr 4. Valgkomiteen vurderer innkomne
forslag før valgkomiteens innstilling offentliggjøres senest 10 uker før årsmøtet. Fortsatt kan medlemmene komme
med motkandidater til den offentliggjorte innstillingen senest 6 uker før årsmøtet.

Alternativ 3: Gjeninnføre tidligere ordning.
Medlemmene oppfordres til å fremme kandidater samtidig som årsmøtet kunngjøres (senest 10 uker før
årsmøtedagen). Valgkomiteen mottar innkomne forslag og vurderer mot egne kandidater og valgkomiteens
innstilling sendes ut sammen med årsmøtepapirene (senest 4 uker før årsmøtet)
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Sak 7. Valg
STEMMESEDDEL VED VALG 2010
Kandidatene presenteres på side 17 og fremgangsmåte ved forhåndsstemme er beskrevet på side 18.

Leder, 2 år

Nestleder, 1 år
Suppleringvalg

Torstein Gleditsch

Ann Margot Whyatt

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Sekretær, 2 år

Lisbeth Høyem

Gjenv

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Styremedlemmer, 2 år

Solvor Nærland

Ny

To kandidater til to verv, SETT 2 X
JA
BLANK

Gro Mandt

Gjenv

Styremedlem, 1 år
Suppleringvalg

Varamedlemmer, 1 år

Revisor, 1 år

JA

BLANK

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Eirik Knutsen

Gjenv

Tre kandidater til tre verv, SETT 3 X
JA
BLANK

Eivind Mjærum

Gjenv

JA

BLANK

Lise Kommisrud

Ny

JA

BLANK

Lone Filipsen

Per Ivar Seth

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Vararevisor, 1 år

Sara Hauge

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Valgkomite, 2 år

Gullborg Knutsen

Gjenv

To kandidater til to verv, sett 2 X
JA
BLANK

Christen Lang

Gjenv

Vara valgkomite, 1 år

Karstein Thunes

Gjenv

Harriet Gleditsch

Ny

15

JA

BLANK

To kandidater til to verv, sett 2 X
JA
BLANK
JA

BLANK
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Sak 7. Valg

Vedlegg 13

Korreksjon fra valgkomiteen i NSK
Dessverre er det kommet en feil i valgkomiteens innstilling som ble offentliggjort i siste Shib-a-visa.
Det gjelder styremedlem Gro Mandt. Hun er ferdig med sin periode og står derfor på valg. Hun har sagt seg villig til
gjenvalg, og valgkomiteens innstilling forblir uforandret med det tillegg at vi foreslår Gro Mandt som styremedlem i
en ny toårsperiode.
Valgkomiteen 15/4-10
Gullborg Knudsen

Hilde Schyttelvik

Christen Lang

Valgkomiteens presentasjon av kandidater på valg 2010.
Leder: Torstein Gleditsch. Tidligere styremedlem og valgt til nestleder i fjor. Lang organisasjonserfaring og
tillitsverv i bl.a Norges Speiderforbund.
Nestleder: Ann Margot Whyatt. Utdannet Can.Scient fra UIB Kjemisk institutt. Lang organisasjonserfaring fra en
rekke tillitsverv innen UIB. Tidligere leder av Bergen Pistolklubb og tidligere kasserer i Musikkens venner i
Nordhordland.
Sekretær: Lisbeth Høyem. Tidligere leder av klubben, sekretær siste 2 år. Redaktør av Shib-a-visa. Autorisert
ringsekretær. Lang organisasjonserfaring i hundeklubber og fagbevegelsen. Oppdretter av akita og shiba.
Styremedlem: Solvor Nærland. Leder av klubben i to perioder. Har opprettet og oppdaterer Norsk Shibaregister.
Tidligere klubbens spaltist i Hundesport.
Styremedlem: Gro Mandt. Har vært styremedlem siste 2 år. Har lang organisasjonserfaring fra diverse verv i
hundeklubber. Klubbens valpeformidler. Tidligere oppdretter av lhasa apso.
Styremedlem: Lone Filipsen. Har fungert som styremedlem siste periode. Er klubbens kontaktperson for Nord Norge.
Varamedlem til styret: Eirik Knudsen. Varamedlem siste periode. Medlem av sponsorgruppen. Oppdretter av
shiba.
Varamedlem til styret: Eivind Mjærum. Tidligere leder i NKK og NSK. Dommer og oppdretter av flere raser.
Varamedlem til styret: Lise Kommisrud. Har lang erfaring med agility, lydighet, trening og konkurranser. Er
klubbens kontaktperson for agility. Oppdretter av shiba

Revisor: Per Ivar Sæth. Har vært klubbens revisor i flere perioder.
Vararevisor: Sara Hauge. Har vært vararevisor i flere perioder.

Valgkomiteen: Gullborg Knudsen. Har vært i valgkomiteen i flere perioder. Oppdretter av shiba.
Valgkomiteen: Christen Lang. Medlem i valgkomiteen i flere perioder. Kontaktperson for Vestlandet. Dommer og
oppdretter av shiba.
Varamedlem til valgkomiteen: Karstein Thunes. Varamedlem til valgkomiteen i siste periode.
Varamedlem til valgkomiteen: Harriet Skogen Gleditsch. Klubbens webmaster og ansvarlig designer for
klubbens strikkeprodukter.
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BRUKSANVISNING
FOR FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME.
1)

Fullmakter ved avstemming i saker.
Klubbens lover gir i §11 mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet
å gi sin fullmakt til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha –3- fullmakter.
Fullmakter medbringes til årsmøtet av den som har fått fullmakt og presenteres ved
registrering.

2)

Forhåndsstemmer ved valg.
Klubbens lover gir i §11 mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg.
Forhåndsstemming foregår på følgende måte;
* På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. Det angis ved hvert verv
hvor mange kryss man kan sette. Hvis det settes for mange kryss, vil forhåndsstemmen bli kjent
ugyldig.
* Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt.
* Konvolutten med stemmeseddelen OG stemmekontrollskjema legges i en ny konvolutt som
sendes til

NSK v. Lisbeth Høyem
Leiraplassan 6
7710 Sparbu

NB!! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen
eller den konvolutten du legger den i

For at stemmen skal bli godkjent,
må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse
og være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen,
altså senest 14. mai 2010.
Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 14.mai,
så sjekk lokale frister for A-post!
Og send gjerne stemmen i god tid!
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FULLMAKT
Jeg ____________________________________ gir med dette

____________________________________fullmakt til

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 21. mai 2010.

________________________
Sted / dato

_______________________________
Underskrift

(Medbringes til årsmøtet av den person du gir fullmakten til)

__________________klipp____________klipp_______________klipp________________

STEMMEKONTROLLSKJEMA
For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne
kontrollere at du er stemmeberettiget.
Denne lappen må derfor sendes sammen med din stemmekonvolutt,
slik at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer.

Legg den IKKE i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!!!
(se beskrivelse av fremgangsmåte i
”bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme”)

Stemmen er avgitt av:_________________________________________
BRUK BLOKKBOKSTAVER

19

RETUR:
NSK v.Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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