INNKALLING
OG
ÅRSMØTEPAPIRER

NORSK SHIBA KLUBB
2016

KRISE!
VI TRENGER NOEN SOM KAN VÆRE
ANSVARLIG FOR KLUBBENS
STAND/UTSTILLINGSUTSTYR
OG ET TØRT OG TRYGT STED
Å LAGRE UTSTYRET PÅ.
ER DET NOEN SOM BOR GANSKE I NÆRHETEN AV
HUNDERFOSSEN SOM KAN TA PÅ SEG OPPGAVEN?
OPPGAVEN ER Å SØRGE FOR AT UTSTYRET KOMMER
DIT DET ER BEHOV FOR DET; SPESIALUTSTILLINGEN
OG DOGS4ALL (EVT ANDRE MESSER/ARRANGEMENT),
ELLER AT UTSTYRET ER PAKKET OG KLART TIL
AVHENTING AV ANDRE.
MEN HVIS DET HAR VÆRT VÅTT PÅ SPESIALEN,
MÅ ANSVARLIG OGSÅ SØRGE FOR
Å TØRKE UTSTYR FØR LAGRING.
HAR DU EN LEDIG GARASJE ELLER EN UBRUKT
DUKKESTUE/ANNEKS??
VI VURDERER Å KJØPE EN EGEN HENGER.
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Det innkalles til
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
13. MAI 2016
Årsmøtet avholdes på 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 2015 (Vedlegg 3)
4) Handlingsplan 2016-2017 (Vedlegg 4)
5) Budsjett 2016 (Vedlegg 5)
6) Innkomne forslag (Vedlegg 6)
7) Valg (Vedlegg 7)
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.

Stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett og
stemmerett på årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers
før årsmøtet for å ha stemmerett.
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Sak 2. Styrets beretning.

Vedlegg 2

Styrets beretning for perioden 2015-2016
Styret har bestått av:
Leder: Eilert Årseth fram til 1.12.2015, deretter Frank Yoshi Møllevik
Nestleder: Frank Yoshi Møllevik fram til 1.12.2015, deretter Solvor Nærland
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Ingrid Alice Kvitberg
Styremedlemmer: Solvor Nærland fram til 1.12.2015, deretter Frida Askeland. Dessuten Laila Nagel og Anette P.
Forsbakk
Varamedlemmer: Frida Askeland fram til 1.12.2015, Anette Høgvoll og Lone Filipsen
Styret har pr 04.04.2016 hatt 8 styremøter via Skype. I tillegg er det planlagt et styremøte til i perioden. Også
varamedlemmene blir innkalt til alle møtene.

Økonomi/medlemstall:
Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr. 17 724,-. Klubben har fortsatt god likviditet med en trygg økonomi.
Pr 04.04.2016 hadde klubben 284 medlemmer hvorav 21 familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer. Dette er en klar
nedgang fra året før. Noe av nedgangen kan skyldes at NKK denne gangen strøk som medlemmer alle som ikke
hadde betalt medlemsavgift ved hovedforfall. En del betalte da det seinere ble sendt purring. Men foreløpig mangler
noen.

Japanspesialen 2015/utstillingskomiteen:
NSK samarbeidet i pinsehelga 2015 med NAK om Japanspesialen. De to klubbene hadde utstillingen hver sin dag
med storcert til egne raser. Dommere for NSK var Augustin Ionescu, Romania (shiba) og Eli Marie Klepp (øvrige
raser). Det var påmeldt 84 hunder til vår utstilling, hvorav 37 var shiba og 2 kai. Av de rasene som NSK ivaretar, var
kun shiba og kai representert.
Sammen med NAK var det kiosksalg under utstillingene og loddsalg under fellesgrillingen. Nettoinntekt fra kisoksalg
var på kr 3092,- ,hvorav NSK ble godskrevet 50 %, dvs kr 1546,-. NSKs andel av loddsalget ble kr 3980,-. Vi solgte i
tillegg klubbens effekter fra stand hele helgen.
Arrangementet ga egentlig et overskudd på ca kr 2060,- Men pga praksis med innkjøp av premier for 3 år av
gangen, ble det denne gang et underskudd på kr 6319,- Men dette vil jevne seg ut i løpet av en 3-års periode.
Ann Margot Whyatt, Ingrid A. Kvitberg og Lisbeth Høyem representerte NSK i den felles utstillingskomiteen for
Japanspesialen 2015.

European Dog Show
Klubben hadde stand på Rasetorget under EDS i Lillestrøm 4-6 september og deltok også på raseparadene. Vi fikk
positive tilbakemeldinger, både på snille og tilgjengelige hunder og på fine klubbeffekter.

Klubbeffekter
Frostakrus, puter og tovede shibastrikkprodukter (sitteunderlag og vesker) fortsetter å selge. Salg av klubbeffekter
har gitt NSK en inntekt på kr 15.565,Klubbkalenderen for 2016 ble trykket opp i 70 eks. Av disse er det solgt 45. Kalenderne ga oss et overskudd på kr
5234,Det jobbes nå med å skaffe nye klubbeffekter, og i den forbindelse er det utlyst en tegnekonkurranse med mål å få
nytt motiv til de nye klubbeffektene. Vi håper å ha klokke og refleksskjerf til hund med til Japanspesialen, men rekker
neppe å få på de nye motivene. Vi har også planer om utskifting av klær.
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Distriktskontakter/andre kontaktpersoner
Det er distriktskontakter i alle distrikt. 5 av distriktene har meldt om aktivitet i perioden: Østlandet, Sørlandet,
Vestlandet, Rogaland og Nord-Norge. Aktivitetene er turer og treff, trening, kurs. Noen distrikt har fast organisering
og fastsatt plan for aktivitetene. Andre har i denne perioden hatt sin første felles tur.
Laila Nagel samarbeider som kurs-koordinator tett med distriktskontaktene, og gjør en uvurderlig viktig jobb ved å ta
seg av formelle sider ved kursarrangement. Det har ført til en kraftig økning i kursvirksomheten. De fleste kurs har
vært på østlandet, men vi ser at virksomheten sprer seg.
Også aktivitetskontakt-vervene er besatt. Alle er forespurt om de vil fortsette. De fleste har svart bekreftende, mens
en ønsker avløsning. Vi kjenner ikke til hvor mye disse kontaktpersonene blir benyttet.

Kurs i klubbens regi
- Kurs i spesialsøk/smeller i Bergen 9-10 april 2016. Instruktør Tor Iljar
- Kurs i agility i Drammen 9-10 april og 23-24 april. Instruktør Martine Frafjord Pedersen
I tillegg ble det avholdt blodsporprøve over to dager i Uvdal i klubbens regi 22. og 23. august 2015. Ingrid Alice
Kvitberg var ansvarlig for dette.

Valpeformidler
Christen Øwre Johansen har vært valpeformidler i perioden
I denne årsmøteperioden har det på klubben sine hjemmesider pr 5. april 2016 vært annonsert 16 nye shibakull
med totalt 49 valper. Det har i perioden vært 6 vellykkede omplasseringer av voksne shiba.

Shib-A-Visa
Lise Mette Kjellberg og Joakim Smångs var sammen om redaktørjobben fra nr 2/2015 t.o.m. nr 1/2016. Gro Karete
Bråtveit er oppnevnt som ny redaktør. Det ble gitt ut 4 medlemsblad i 2015 og hittil 1 i 2016.

Klubbens nettsider
Harriet Skogen Gleditsch var ansvarlig webmaster fram til mars 2016 med Christen Øwre Johansen som
medansvarlig for publisering. Da Harriet trakk seg, overtok Christen som ansvarlig webmaster.
Styret har i samarbeid med nåværende og tidligere webmaster startet arbeid med å fornye klubbens nettside, og
dette blir en stor jobb i neste periode.

Organisasjonshåndbok
Styret har i flere år jobbet med å utvikle en organisasjonshåndbok for NSK. Arbeidet har hatt aktive og passive
perioder, og har derfor tatt lang tid. Det positive ved dette er at det ferdige produktet har blitt bedre og mer
gjennomarbeidet enn det ellers ville vært. Vi er stolt over den første versjonen (som er av 21.03.2016). Her blir alle
verv og utvalg beskrevet, og det framgår hvilke oppgaver (og evt frister) som er tillagt hvert av dem. Dermed blir vi
ikke så personavhengige som før for å få jobben gjort. Men det forutsetter at alle med verv – eller som skal gå inn i
verv – setter seg inn i oppgavene for dette vervet.

Sunnhetsutvalget
Medlemmer av SU er Lisbeth Høyem, Eivind Mjærum, Gitte Hjort Sørensen og Ann Margot Whyatt, med Lisbeth
som leder. Fram til 22.02.2016 var også Solvor Nærland med i utvalget. Medlemmer av SU har bidradd med artikler
til Shib-a-visa.

Aktiviteter knyttet til NKK
Klubben har hatt deltakere på NKK sine dialog- og RS-møter, og i tillegg har styret svart på diverse høringer fra NKK

Frank Yoshi Møllevik, Solvor Nærland, Lisbeth Høyem, Ingrid Alice Kvitberg, Laila Nagel, Anette P. Forsbakk, Frida
Askeland
Varamedlemmene Anette Høgvoll og Lone Filipsen
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Sak 3. Regnskap 2015 med revisjonsberetning
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Vedlegg 3

Årsmøte i Norsk shiba klubb 13. mai 2016
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Revisjonsberetning
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2016/2017

Vedlegg 4

Handlingsplan for perioden 2016-2017
Prioriterte saker i perioden:


Skaffe mer informasjon om hvilke hudproblemer og allergier som finnes i rasen shiba, jvf
prioriterte strategier og mål i RAS. Vi vil forsøke å få til en kartlegging i samarbeid med
Norges veterinærhøgskole samt praktiserende veterinærer.



Være observant på rasenes temperament med tanke på tendens til aggresjon og skyhet,
jvf prioriterte strategier og mål i RAS



Arrangere oppdretterkonferanse tidlig i 2017



Arrangere styresamling i Sparbu i høst



Arrangere utstilling på Hunderfossen under Japanspesialen i pinsen 2016 i samarbeid
med NAK. Samarbeidet omfatter også felles påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs
klubbeffekter. I tilknytning til NSKs utstilling skal alle klubbens raser fotograferes. Bildene
vil brukes i medlemsbladet sammen med kritikkene fra utstillingen.



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 bladet på klubbens nettside.



Klubbens hjemmeside skal fornyes, enten ved å omarbeide den gamle eller ved å lage en
ny. Øke formidling og kommunikasjon også via klubbens gruppe på Facebook og deling
av bilder på Instagram.



Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og
bidra til økt informasjon, bl.a. om rasenes bruksområder.



Vise fram klubben og rasene ved å delta på Dogd4All og ved samarbeid mellom
distriktskontakter og regionsavdelinger i NKK på Hundens dag.



Ha fokus på nye klubbeffekter og klubbkalender av høy kvalitet for å profilere rasene og
for å skaffe inntekt til klubben.



Sende ut informasjon til nye Shiba-eiere



Spre kunnskap om NKKs arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold, slik at
kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere,
eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.



Delta på NKKs Representantskapmøte (RS)
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Sak 5. Budsjett 2016.

Vedlegg 5
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Sak 6. Innkomne forslag

Vedlegg 6

Sak 6-1: Kontingent iht vedtektene 3-4 g
Forslagsstiller; Styret
Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent.
Begrunnelse: Klubben har en sunn økonomi og det er ikke behov for å øke kontingenten.

12

Årsmøte i Norsk shiba klubb 13. mai 2016

Sak 7. Valg

Vedlegg 7

Følgende styremedlemmer har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette
årsmøtet: Kasserer Ingrid Alice Kvitberg og styremedlem Laila Nagel.
Følgende kandidater stiller til valg:
Valkomiteen si innstilling for perioden 2016/17
Leiar: Frank Yoshi Møllevik (ny – 2 år). Frank har i den siste styreperioden vore klubbens nestleiar og frå
seinhaustes fungerande leiar. Han har i tillegg organisasjonserfaring innan fagforeiningsarbeid og burettslagsstyre.
Fekk sin første shiba i 2014 og har vore aktiv og gått fleire kurs i løpet av dette første året som shiba eigar, driv òg
aktivt med utstilling.
Nestleiar: Anette Høgvoll (suppleringsval – 1 år). Anette har vore varamedlem i styret i fleire periodar. Ho fekk sin
første shiba i 2010 og har i dag 2 stk. Nyttar hundane aktivt innan ulike aktivitetar, men har spesielt trena og
konkurrert innan agility og utstilling.
Nestleiar: Wenche Ulleberg-Bøhmer (suppleringsval – 1 år). Wenche har lang organisasjonserfaring i ulike verv
både frå Norsk Shiba klubb, American Akita klubb og Lunner Motorsport klubb. Ho har alltid hatt hund og sin første
shiba fekk ho i 1987. Wenche har for tida 3 shibaer, samt 3 huskyer som familiemedlemmer. Ho driv oppdrett av
shiba, american akita og husky og har glødande interesse for hundeutstillingar.
Dessverre, ved ein missforståing, vart det forespurt to kandidatar til same verv (nestleiar). Begge har sakt ja.
Sekretær: Lisbeth Høyem (attval – 2 år). Lisbeth har fleire periodar som sekretær tillegg til leiar. Har vore redaktør
for Shib-a-visa i mange år og har ei brei erfaring innan hundesport på mange felt. Ho er leiar av klubben sitt
sunnheitsutval, samt oppdrettar av shiba og akita.
Styremedlem: Anders Holmberg (ny – 2 år). Anders har vore aktiv som studentrepresentant innan studentråd,
studentting, fakultetsråd ved NTNU. Han har vore styremedlem i Haugaland lag av Norske Redningshunder, leiar for
distrikt Nord-Rogaland og arrangert representantskapsmøte for Norske Redningshunder. Anders trener aktivt med
sin Tico for å bestå dei ulike prøvane som trengst for å bli ein redningshund.
Styremedlem: Frida Askeland (ny – 2 år). Frida har hatt en del leiaroppgåver i samband med si
førstegongsteneste. Det siste året har ho vore vararepresentant til styr for NKS og frå seinhaustes styremedlem. Ho
fekk sin første shiba i 2013 og driv aktivt med trening og opplever shibaeventyret med sin Kaizer.
Varamedlem til styre: Kåre Rygh (ny – 1 år). Kåre har tidlegare vore styremedlem i Følling Bingo, samt
styremedlem og kasserar i Steinkjer Travlag. Han er aktiv elgjegar og fekk sin første shiba for om lag eit år sidan.
Shiba’en hans, Aimi, var med på jakt frå ho var ca. ½ år. Kåre har òg planar om å delta på utstillingar.
Varamedlem til styre: Helle Sletvold (ny – 1 år). Helle har hatt fleire verv i ulike organisasjonar og lag. For å
nemna nokre har ho vore styremedlem og leiar i både Vikran Utviklingslag og Rystraumen Blæseensemble, samt
styremedlem og nestleiar i Vikran idrettslag. Helle vart introdusert for rasen for fleire tiår sidan, men fekk sin første
shiba i fjor. Helle ville førs og fremt ha ein turkamerat, men går på utstilling fordi det er gøy!
Varamedlem til styre: Mette Vedal (ny – 1 år). Mette er aktiv innan utstilling og har gått blodsporkurs med sin
Beauty (Kai). Ho driv oppdrett av Kai.
Revisor: Per Oddvar Sæth (attval – 2 år). Per Oddvar har vore klubbens revisor i fleire periodar.
Vara revisor: Janne Lanesskog (attval – 1 år). Janne har vore vara revisor i to periodar. I tillegg har ho vore
redaktør i Shib-a-visa i eit år. Janne har hatt shiba sidan 2008. Har i dag 4 stk. og driv aktivt innan utstilling.
Medlem av valkomiteen: Vibeke Standal (ny – 2 år). Vibeke har vore medlem av Teknisk utval i Andebu
kommune, samt nestleiar i Kodal Idrettslag og leiar i gruppa bygg og anlegg i same idrettslag. Ho har i dag 2
shibaer, Tutten og Hugo som er far og son. Vibeke driv varierande aktivitetar med sine hundar, blant anna spor og
rally lydighet. I tillegg er Vibeke birøktar.
Medlem av valkomiteen: Hege Myre (ny 2 – år). Hege er aktiv i gruppa Østlandshiba og trivs best i skog og mark
med hunden sin Foxy. Driv og med utstilling og vurderer lydighet. Hege driv FB sida Shibasnakk.
Varamedlem til valkomiteen: Irene Smith-Jahnsen (attval – 1 år). Irene har vore varamedlem til valkomiteen i to
periode. Ho har hatt shiba sidan 1994 og i dag har ho 2 stk. Irene er aktiv innan utstilling elles vert ulike aktivitetar
prøvd ut når anledninga byr seg.
Varamedlem til valkomiteen: Arve Skjæveland (ny – 1 år). Arve har vore tillitsvalt i jobbsamanheng. Han fekk sin
første shiba for 8 år sidan og har i dag 4 stk. buande heima. Arve driv oppdrett av shiba.

Alle kandidatane er førespurt og har sagt ja.
Valkomiteen
Lise Kommisrud
Ann Margot Whyatt
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STEMMESEDDEL 2015
En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X
Leder, 2 år

Frank Yoshi Møllevik

Ny

JA

BLANK

To kandidater til ett verv, SETT MAX 1 X
Nestleder, 1 år

Anette Høgvoll

Ny

JA

BLANK

Supleringsvalg

Wenche Ulleberg-Bøhmer

Ny

JA

BLANK

To kandidater til to verv, SETT MAX 2 X
Sekretær, 2år

Lisbeth Høyem

Gjenv

JA

BLANK

To kandidater til to verv, SETT MAX 2 X
Styremedlemmer, Frida Askeland

Ny

JA

BLANK

2 år

Ny

JA

BLANK

Anders Holmberg

Tre kandidater til tre verv, SETT MAX 3 X
Varamedlemmer,

Kåre Rygh

Ny

JA

BLANK

1 år

Helle Sletvold

Ny

JA

BLANK

Mette Vedal

Ny

JA

BLANK

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X
Revisor, 1 år

Per Ivar Sæth

Gjenv

JA

BLANK

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X
Vararevisor, 1 år

Janne Lannesskog

Gjenv

JA

BLANK

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X!
Valgkomite,

Vibeke Standal

Ny

JA

BLANK

2 år

Hege Myhre

Ny

JA

BLANK

To kandidater til to verv, SETT MAX 2 X
Vara valgkomite,

Irene Smith.Jahnsen

Gjenv

JA

BLANK

1 år

Arve Skjæveland

Ny

JA

BLANK

PASS PÅ AT DU SETTER RIKTIG ANTALL KRYSS!
SETTER DU FOR MANGE KRYSS, BLIR STEMMEN DIN UGYLDIG.
15
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BRUKSANVISNING
FOR FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME.
1)

Fullmakter ved avstemming i saker.
Klubbens vedtekter 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 vedtekter 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 legges i en ny konvolutt sammen med
stemmekontrollskjema og sendes til

NSK v. Lisbeth Høyem
Steinkjervegen 1217
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 6. mai.
Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 6. 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 13. mai 2016.

________________________
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
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VEDTEKTER FOR NORSK SHIBA KLUBB
- stiftet 27. juni 1998 Vedtatt av årsmøtet den 25. mai 2012. Sist endret 22. mai 2015
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
1-1 a) Klubbens navn er Norsk shiba klubb, og forkortes til NSK.
1-1 b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
1-1 c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
1-1 d) Klubben plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende mot disse.
1-1 e) Klubben omfatter rasene shiba, shikoku, kishu, kai og hokkaido
1-1 f) Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
NSK har til formål å
1-2 a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
1-2 b) bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.
1-2 c) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder,
1-2 d) jobbe for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
1-3 a) Årsmøtet
1-3 b) Ekstraordinært årsmøte
1-3 c) Styret
1-3 d) Valgkomite
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
2-1 a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
2-1 b) Ingen har krav på medlemskap i klubben.
2-1 c) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
2-1 d) Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som bor
utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem
2-1 e) Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK.
Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv betale
Grunnkontingent (GK) til NKK.
2-1 f) Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
§2-2 Medlemskontingent
2-2 a) Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
2-2 b) Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
2-3 a) Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NSKs og Norsk
Kennel Klubs lover og bestemmelser.
2-3 b) 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.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
2-4 a) Utmeldelse
2-4 b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert
gjeld til klubben
2-4 c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
2-4 d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
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§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
3-1 a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. juli.
3-1 b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av endringer i
vedtektene (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av
stemmelikhet er forslaget forkastet.
3-1 c) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
3-1 d) Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
3-2 a) Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett
på årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers før årsmøtet for å ha
stemmerett.
3-2 b) Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
3-2 c) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen medlemmer
kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet.
3-2 d) Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest en
uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at
stemmegivningen skal være hemmelig
3-2 e) På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
3-3 a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.
3-3 b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist.
3-3 c) Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten per post eller i adressert medlemsblad.
3-3 d) Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet
senest 6 uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være
styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
3-4 a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden,
samt å gi observatører rett til å være til stede.
3-4 b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
3-4 c) Behandle årsberetning
3-4 d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
3-4 e) Godkjenne budsjett for neste år
3-4 f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i
tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
3-4 g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
3-4 h) Velge medlemmer til styret, som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.
Valgperioden er 2 år iht etablert rullering. 3 varamedlemmer for velges hvert år for 1 år
3-4 i) Velge en revisor med vararevisor for 2 år.
3-4 j) Velge medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år iht til
etablert rullering. 2 vararepresentanter velges for 1 år.
3-4 k) Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
3-4 l) Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
3-4 m) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
3-5 a) Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
3-5 b) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal
behandles.
3-5 c) Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
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3-5 d) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er
ikke tillatt.
3-5 e) Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
4-1 a)Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
4-1 b) Styrets leder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg.
§4-2 Vedtak og representasjon
4-2 a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.
4-2 b) Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
4-2 c) Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
4-3 a) lede klubben mellom årsmøtene
4-3 b) avholde årsmøte
4-3 c) drive klubben i samsvar med klubbens formål
4-3 d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
4-3 e) oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
sunnhetsutvalg og redaktører.
4-3 f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
4-3 g) oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte.
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
5-1 a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.
5-1 b) Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
5-1 c) Leder har ansvar for komiteens arbeid.
5-1 d) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
5-2 a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor.
5-2 b) Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
5-2 c) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Endringer i vedtektene
6-1 a) Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.
6-1 b) Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
6-2 a) NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
6-3 a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
6-3 b) Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
6-3 c) Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
6-3 d) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt
tilfaller midlene NKK.
DEFINISJONER
Absolutt flertall: Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer
er gyldige stemmer.
Stemmelikhet i styret: Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
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Vi minner også om:

VI TRENGER HJELP
UNDER UTSTILLINGENE!
KAN DU HJELPE TIL I KIOSKEN,
SEKRETARIATET, RYDDE ELLER
GJØRE FOREFALLENDE OPPGAVER?
Vi tilpasser vaktlister slik at man kan hjelpe til
når man ikke stiller selv.
Meld deg til Ingunn:
ingvog@oppdal.com
snarest

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

Link til påmeldingsskjema finnes på klubbens hjemmeside
www.norskshibaklubb.no
NB Siste frist 20/4!
eller i Facebookgruppen ”Japanspesialen 2016”
– Følg oss på Facebook!
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JAPANSPESIALEN
14. – 15. mai
Hunderfossen Camping
Velkommen til spesialutstilling for
AKITA, SHIBA, SHIKOKU, HOKKAIDO, KISHU, KAI
og JAPANSK SPISSHUND
2 utstillinger – 2 cert!
LØRDAG Lisbeth Campbell : SHIBA (Storcert: ALLE raser i NSK)
arr: NSK Marianne Baden : AKITA og øvrige raser
SØNDAG Marianne Baden : SHIBA
arr: NAK Lisbeth Campbell : AKITA og øvrige raser (Storcert: Akita)
Betalings- og påmeldings frist 20. april.
JK, UK, AK, CH kr 300,- VET, VALP kr 150,50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier,
gjelder ikke valp og veteran. NKKs regler følges.

PÅMELDING KUN PÅ FELLES WEB-SKJEMA
FOR BEGGE UTSTILLINGENE FRA 1. MARS!
Betalingsfrist 20/4, 50 % tillegg ved betaling etter frist.
Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr.
FELLES KONTO: 9486.05.45351 Japanspesialen
v Christen Johansen, Astrids gt 49, 1706 Sarpsborg
Mer informasjon og link til påmeldingsskjema på:
www.akita.no
www.norskshibaklubb.no
Facebook: Japanspesialen 2016
Spørsmål til Lisbeth +47 917 16 284 e. kl 17.00
eller lisbeth@akinuba.no
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A
VI ØNSKER ALLE
MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL
ÅRSMØTET!
HUSK Å TA MED PAPIRENE TIL MØTET!

RETUR:
NSK v.I A Kvitberg
3632 Uvdal
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