REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
PÅ HUNDERFOSSEN 21. MAI 2010
Årsmøtet ble satt med 18 fremmøtte og 2 fullmakter, 20 stemmer totalt.
1) Konstituering
a) Godkjenning av forretningsorden
Det var ingen innvendinger mot forretningsorden, som ble enstemmig vedtatt
b) Valg av møteleder, 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å skrive under protokollen
Til møteleder ble Torstein Gleditsch foreslått og valgt med akklamasjon
Til referenter ble Solvor Nærland og Lisbeth Høyem foreslått, og valgt med akklamasjon
Til tellekorps ble Irene Smith-Jahnsen, Steinar Vatne og Terje Håheim foreslått, alle ble valgt
med akklamasjon
Til å underskrive protokollen ble Harriet Gleditsch og Gullborg Knudsen foreslått, og valgt
med akklamasjon
c) Godkjenning av innkalling
Det var ingen innvendinger mot innkallingen, som ble enstemmig godkjent.
d) Godkjenning av dagsorden
Det var ingen innvendinger mot dagsorden, som ble enstemmig godkjent
2) Beretning for perioden
Leder ga en kort oppsummering av styrets hovedoppgaver i perioden.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
3) Regnskap 2009
Korrigert regnskap og revisjonsberetning ble utdelt til de fremmøtte og kasserer hadde en kort
gjennomgang av regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
4) Handlingsplan 2010-2011
Leder ga en kort gjennomgang av styrets forslag til handlingsplan.
Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.
5) Budsjett 2010
Kasserer redegjorde for utgifter til Helseundersøkelsen og dommerkonferansen, som er de store
oppgavene i neste periode. Styret har valgt å prioritere disse oppgavene og legge frem et
underskuddsbudsjett. Men selv om vi får underskudd i perioden, vil klubben likevel ha godt med
likvide midler. Ett forslag for å øke klubbens inntekter er å oppfordre flere oppdrettere til å
annonsere i Shib-a-visa.
Budsjett for 2010 ble enstemmig vedtatt.
6) Innkomne forslag
A) Utvidelse av raseklubb.
Forslag: NSK søker NKK om å bli raseklubb også for de japanske rasene Shikoku, Hokkaido, Kishu
og Kai. Forslaget vedtatt. Hva som skjer med klubbens navn hvis vi får mange medlemmer med
andre raser, tas opp hvis det blir aktuelt. Hvis disse medlemmene blir så mange at de ønsker å
danne egen raseklubb, tas det opp på årsmøte å stryke de aktuelle rasene fra NSK.
B) Endring i § 2.1.
§2.1 foreslås endret til: NSK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasene
Shiba, Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai. Forslaget vedtatt
C) Endring av lovenes ”navn”.
Forslag: ”Lover for Norsk shiba klubb” endres til ”Vedtekster for Norsk shiba klubb”. Forslaget vedatt
D) Endring i § 9.3.
Forslag: §9.3 Æresmedlem endres til: Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt
stor innsats. Disse tildeles klubbens hederstegn. Forslaget vedtatt
E) Endring i § 11.7.

Årsmøtet endret ordlyden i forslaget . §11.7 får en ny setning; Kontingent må være betalt senest 6
uker for årsmøtedagen for å få stemmerett. Dette forslaget ble vedtatt.
F) Endring i § 13.1.
Forslag: §13,1 endres til: Valg av møteleder, referent(er), 2 medlemmer til å undertegne protokollen
og tellekorps. Forslaget vedtatt
G) Klubbens valgordning.
Det forelå 3 forslag og årsmøtet bestemte at det skulle stemmes i 2 runder.
I runde 1 ble alternativ 1 satt opp mot alternativ 3. Alternativ 3 falt.
I runde 2 ble alternativ 1 satt opp mot alternativ 2. Årsmøtet vedtok alternativ 2 som valgordning.
Ordlyden i det vedtatte forslaget er: 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.
7) Valg
Kort redegjørelse om avvikende valgperioder pga suppleringsvalg på 2 verv og presentasjon av
kandidatene fra valgkomiteen.
Det var kommet inn 8 forhåndsstemmer.
Resultat fra opptellingen:
JA BLANK Ikke avgitt
Leder, 2 år
Torstein Gleditsch
Ny
24
2
Nestleder, 1 år
Ann Margot Whyatt
Ny
26
Sekretær, 2 år
Lisbeth Høyem
Gjenv 25
1
Styremedlemmer, 2 år
Solvor Nærland
Ny
26
Gro Mandt
Gjenv 26
Styremedlem, 1 år
Lone Filipsen
Ny
23
3
Varamedlemmer, 1 år
Eirik Knutsen
Gjenv 24
2
Eivind Mjærum
Gjenv 23
3
Lise Kommisrud
Ny
26
Revisor, 1 år
Per Oddvar Sæth
Gjenv 25
1
Vararevisor, 1 år
Sara Hauge
Gjenv 26
Valgkomite, 2 år
Gullborg Knutsen
Gjenv 23
3
Christen Lang
Gjenv 23
2
1
Vara valgkomite, 1 år
Karstein Thunes
Gjenv 24
2
Harriet Gleditsch
Ny
25
1
8) Utdeling av utmerkelser
Årets utstillingsshiba 2009: Soldoggen’s Hirohito, eiere Strand/Walle
Årets junior/unghund 2009: Stitch Den Stille Fjæring, eier Mette Steinsvold
Årets veteran 2009: San Jo Lucky in Love, eiere Nordwall/Lang
Årets oppdretter 2009: Soldoggen, Paul Walle
Årets bruksshiba 2009: Kinu Hana Iris, fører Kara Iselin Jensen Pedersen
Ichi og Myo's agilitypris: Kinu Hana Iris, fører Kara Iselin Jensen Pedersen
9) Avslutning
Nyvalgt leder Torstein Gleditsch takket for fremmøte og orienterte om at det etter årsmøtets slutt
ville bli gitt en kort orientering om resultatene fra helseundersøkelsen.
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