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FRA LEDER
Denne utgaven av Shib-a-visa vil i hovedsak dreie seg om om årsmøteinnkallingen. Vi har
brukt ganske mange sider av avisa til årsmøtepapirer. En utgave av papirene er også lagt ut
på våre hjemmesider slik at de som ikke ønsker å klippe i Shib-a-visa kan skrive ut herfra
(blant annet forhåndsstemmeseddel). Eventuelt kan man også kopiere opp fra avisa. Da
klubben fortsatt ikke har noen valgte redaktør(er) har leder tatt på seg denne oppgaven for
denne utgaven.
Det er vel kjent at hele styret trekker seg fra sine verv. Jeg skal ikke bruke spalteplass for å
komme inn på grunnene til dette (dette kan leses på hjemmesiden), men heller beklage at
klubben kom opp i denne situasjonen. Dette medførte at valgkomiteen fikk et stort arbeid
med å finne kandidater til alle verv. Men som dere vil se i avisa har de kommet fram til
forslag på kandidater til alle verv.
Jeg vil også benytte anledningen til å ønske det nye styret lykke til i sitt arbeid til det beste
for både to- og firbeinte. Vi er alle sammen glade i en fantastisk hunderase som fortjener
en velfungerende klubb.
Jeg vil også minne om Shibaspesialen 2007 som i år går av stabelen på Hunderfossen 26.
mai. Jeg vet at utstillingskomiteen har jobbet hardt og lenge for å få dette arrangementet
til, men at det i skrivende stund ser lyst ut for utstillingen. Jeg vil også ønske lykke til for
utstillingskomiteen og utstillere.
Jeg vil også beklage at jeg ikke kan være til stede på årsmøtet – jeg skulle gjerne ha vært
det, om ikke annet så for å forklare situasjonen ut fra styret sitt ståsted. Men på grunn av
familiære forhold er jeg nødt til å prioritere slik.

Bengt Eggen
leder
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Utstillingsresultater pr 23.03.07
Tromsø Hundeklubb, Tromsø 21.10.2006. Dommer: Annika Ulltveit-Moe
Kat nr. Reg.nr. Navn
363 S58774/05 Nattfjärilen Akakabuto
364
365
366
368
369
370
371
372

10959/03
01634/04
S15137/97
19598/05
08125/04
13420/03
15414/01
19340/97

Soldoggen’s Obi Wan Kenobi
Soldoggen’s Zarek
Nattfjärilen Chujitsu
Soldoggen’s Fukai Kangae
Soldoggen’s Ai
Soldoggen’s Uba Juba
Soldoggen’s Kyocera
Soldoggen’s Beninesa

Resultat
1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT
1.BHK BIR
1.AK 2.VK
1.AK 3.VK
1.AK 1.VET CK 2.BHK
2.AUK
3.AK
1.CHK CK 2.BTK
2.CHK CK 3.BTK
1.AK 1.VET CK 1.BTK BIM

Norsk Dobermann Klubb, Letohallen Eidsvoll 28.10.2006. Dommer: Liz-Beth C.
Liljeqvist
Kat nr. Reg.nr.
504 S55767/03
505 14644/02
506 18982/04
507 25604/04
508 25556/05
509 19599/05
510 13673/05

Navn
Edeängs Benjamin
Mjærumhøgda’s Yu Komatsu
Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Pei Fang Easy Rider
Negi-Inu’s Li-Ko Kurojo
Soldoggen’s Fushigi
Østbylias Qule Kiowa

512
513
514
515

Najanin’s Amie Of Joy
Benihidemi Av Enerhaugen
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo
Shinju

25717/04
22247/04
18132/02
S40889/97
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Resultat
1.AK 2.VK CK 3.BHK
1.CHK CK 2.BHK
1.AK 1.VK CERT 1.BHK BIR
2.AK
1.JK 1.JKK
1.AUK 2.AUKK
1.AUK 1.AUKK HP 1.VK
CERT 1.BTK BIM
1.AK 2.VK CK 3.BTK
1.AK 3.VK
1.CHK CK 4.BTK
1.AK 1.VET CK 2.BTK

Norsk Rottweilerklubb, Letohallen Eidsvoll 29.10.2006.
Dommer: Frank Christiansen
Kat nr. Reg.nr.
522 18982/04
525 13422/03
526 22247/04

Navn
Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Soldoggen’s Uwaki
Benihidemi Av Enerhaugen

Resultat
1.CHK CK 1.BHK BIM
1.AK 2.VK CK 2.BTK
1.AK 1.VK CERT 1.BTK BIR

Fitjar – Stord Hundeklubb, Stord 04.11.2006. Dommer: Knut Helge Pedersen
Kat nr. Reg.nr.
399 22243/04
400 13078/04
401 S22052/05

Navn
Beniryu Av Enerhaugen
Tenko Av Enerhaugen
Honto-No Uchiko

402

20125/05

Fukume Av Enerhaugen

403

LOE1549419Sakura-Go Shun’you Kensha

Resultat
1.AK 1.VK CERT 2.BHK
1.CHK CK 1.BHK BIR
1.AUK 3.AUKK HP 3.VK CK
3.BTK
1.AUK 1.AUKK HP 1.VK
CERT 1.BTK BIM
1.AUK 2.AUKK HP 2.VK CK
2.BTK

Orkdal Hundeklubb, Orklahallen 11.11.2006. Dommer: Agnes Ganami Kertes
Kat nr. Reg.nr.
240 13669/05

Navn
Østbylias Qule Kaiser

241
242

25605/04
24215/05

Pei Fang Gunther Quick
Ak-Inu-Bas Asamoya No Machiko

243

19277/05

Tatsumaki’s Akimitsu

Resultat
1.AUK 1.AUKK HP 2.VK CK
2.BHK
1.AK 1.VK CERT 1.BHK BIR
1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT
1.BTK BIM
1.JK 2.JKK HP 2.VK

Kongsberg Hundeklubb, Kongsberg 12.11.2006. Dommer: Helge Lie
Kat nr. Reg.nr.
691 18413/03
692 25717/04
693 18412/03

Navn
Mjærumhøgda’s Hikari Kiyomi
Najanin’s Amie Of Joy
Mjærumhøgda’s Ginjishi Ichi
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Resultat
1.AK 3.VK CK 3.BTK
1.AK 2.VK CK 2.BTK
1.AK 1.VK CERT 1.BTK BIR
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Norsk Kennel Klubb, Hamar 17.11.2006. Dommer: Henrik Johansson
Kat nr. Reg.nr.
4746 S58774/05
4747 25555/05
4748 04597/06
4749 03616/05
4750 S28257/05
4751
4752
4753
4754
4756
4757
4758
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4776
4777
4778
4779
4781
4782
4783

Resultat
1.JK 1.JKK HP 3.VK CK
2.JK
JK 2.JKK
4.AUK
1.AUK 1.AUKK HP 1.VK CERT
1.BHK CACIB BIM
22243/04 Beniryu Av Enerhaugen
3.CHK CK 5.BHK
20368/04 Pei Fang Red Baron
2.AK
S39185/06 We-Sedso Musashi
1.AK 4.VK
25605/04 Pei Fang Gunther Quick
1.AK 5.VK
S30927/00 Noven’s Sagasu No Katsu
1.AK 2.VK CK
14644/02 Mjærumhøgda’s Yu Komatsu 4.CHK CK
13078/04 Tenko Av Enerhaugen
1.CHK CK 2.BHK R.CACIB
s59145/01 Novens Arashi Go
2.CHK CK 4.BHK
23797/01 Mjærumhøgda’s Sachiko
5.CHK
S15137/97 Nattfjärilen Chujitsu
1.AK 1.VET CK 3.BHK
25556/05 Negi-Inu’s Li-Ko Kurojo
1.JK 4.JKK
25992/05 Unas Like A Virgin
2.JK
s27859/06 Mara Shimas Katsura
1.JK 2.JKK HP
24215/05 Ak-Inu-Bas Asamoya No Machiko 1.JK 3.JKK
S68706/05 Nattfjärilen Betsu Mikata
1.JK 1.JKK HP 5.VK
LOE1549419 Sakura-Go Shun’you Kensha1.AUK 4.AUKK
s14950/05 Novens Fujizakura Wilma
1.AUK 1.AUKK HP 1.VK CERT
1.BTK CACIB BIR
S22052/05 Honto-No Uchiko
1.AUK 5.AUKK
20125/05 Fukume Av Enerhaugen
1.AUK 3.AUKK HP 4.VK
19599/05 Soldoggen’s Fushigi
2.AUK
13673/05 Østbylias Qule Kiowa
1.AUK 2.AUKK HP 3.VK
VDHDCNHSI00981/05 We-Sedso Takahana-Hime 2.AUK
18412/03 Mjærumhøgda’s Ginjishi Ichi 1.AK
21496/04 Willemo’s Setsuko
2.AK
s61865-04 Yamazakura´s Airashii Majo 1.AK 2.VK CK 3.BTK
S39479/06 Benii Ken’s Eiko
1.AK
s53937/04 Novens Chikara
1.CHK CK 2.BTK R.CACIB
18132/02 Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 2.CHK
08809/97 Ran Av Enerhaugen
1.AK 1.VET CK 4.BTK
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Navn
Nattfjärilen Akakabuto
Negi-Inu’s Li-Ko Kokunan
Hidekuro Av Enerhaugen1.
Soldoggen’s Ekisutora
Artic Trail’s Benito
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SHIBASPESIALEN
2007
Årets shibaspesial arrangeres på Hunderfossen familiepark lørdag 26. mai.
Utstillingen er åpen for rasene Shiba, Akita, American Akita og Japansk
spisshund. Det blir også arrangert valpeshow for disse rasene. For Shiba blir
det utdelt STORCERT.
Dommer for årets spesialutstilling er Sigridur Petursdottir, Island.
Påmeldingsfrist: 30. april
Påmeldingsavgift: Kr. 280.- for voksen, kr. 150.- for valp/veteran. Utenlandske
utstillere kan betale ved ankomst. For sent innbetalt påmeldingsavgift får et
tillegg på 50%.
Innbetaling gjøres til klubbens konto: 0540 11 87369.
Ellers gjelder samme rabatter som ved vanlige utstillinger tilknyttet NKK.
Påmelding kan sendes elektronisk til Eirik Knudsen på mail:
g-rknuds@online.no eller pr. post til: Eirik Knudsen, Østre Hopsvegen 16,
5232 Paradis.
Påmeldingsskjema finnes på www.nkk.no. Vær oppmerksom på at det fra
01.01.2007 er kommet nye utstillingsregler. Utstillingsreglene finnes på NKK
sine websider.
Utstillere må selv sørge for overnatting.
Spørsmål vedrørende årets utstilling kan rettes til: 92 60 50 75 (Birte) eller
92 85 94 11 (Gullborg).
NORSK SHIBA KLUBB ØNSKER HJERTELIG VELKOMMEN TIL
ÅRETS SPESIAL 2007!
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Utdrag fra Kulturkollisjonen mellom hund og menneske (hentet fra Canis.no)
Tenk deg at du bor på en planet hvor den herskende arten er mer intelligente enn
mennesker. Arten, som kalles Gorner, holder mennesker som kjæledyr. De kommuniserer
med hverandre ved hjelp av en kombinasjon av telepati, øyenbevegelser og skingrende
skrik, uforståelige og umulige å lære for mennesker fordi hjernene våre er tilpasset kun
verbale språk. Det menneskene lærer seg er betydningen av enkelte lyder ved at de blir
brukt gjentatte ganger i tilknytning til ting som er relevante for dem. Gornene og
menneskene knytter sterke bånd, men det finnes mange Gorne-regler som menneskene må
forsøke å ta til seg med minimal informasjon, og risikoen for å feile er stor.
Du er en av de heldige menneskene som bor inni huset til Gornene dine. Mange andre
mennesker er lenket fast til små hytter i bakgården eller de bor ute i luftegårder av
varierende størrelser. De er så sosialt utsultet at de ikke klarer å kontrollere seg
følelsesmessig når en Gorn kommer bort. På grunn av denne atferden er Gornene enige om
at disse menneskene aldri kan bli inne-mennesker. De er for viltre.
Huset du deler med Gornefamilien din har fullt opp av porselenskåler med vann, og alle
kan trekkes ned. Hver gang du forsøker å urinere i en av dem kommer en Gorn og angriper
deg. Du lærer å bare bruke toalettet når det ikke er noen Gorner tilstede. Innimellom
kommer de hjem og dytter hodet ditt oppi toalettet uten noen åpenbar grunn. Du kan ikke
fordra dette og begynner å smiske med Gornene når de kommer hjem for å forsøke å
forhindre dette, men de ser på dette som et klart bevis for at du er skyldig.
Til slutt ender du opp på kurs. En stor del av treningen foregår ved at du blir kvalt av en
kjettinglenke rundt halsen din. De er sikre på at du forstår hvert hvin og telepatiske signal,
for innimellom gjør du riktig. Du gjetter bare og hater treningen. Du er stresset store deler
av tiden. En dag ser du en Gorn som kommer mot deg med strupelenken i hånden. Du har
PMS, er øm i nakken og orker rett og slett ikke den forvirrende tvangen som venter. Med
den morskeste stemmen du klarer å få til ber du dem gå vekk og la deg være i fred.
Gornene er sjokkert over denne uprovoserte, aggressive atferden. De trodde du hadde et
godt temperament.
Denne marerittaktige verdenen er den samme som mange familiehunder lever i hele tiden.
Nesten alle naturlige hundeatferder - tygging, bjeffing, voldsom lek, å løpe etter
gjenstander som beveger seg, spise mat innen rekkevidde, hoppe opp for å komme opp i
ansiktet på folk, å løse problemer ved hjelp av trusler, å ta kontakt med fremmede hunder,
å passe på ting, trekke i båndet for å komme seg fremover, urinering på myke underlag
som tepper, forsvare seg mot ting de oppfatter som trusler - blir alle sett på som
problematferder av mennesker. Regler som er så åpenbare for oss mennesker, har absolutt
ingen mening for hunder. De er ikke mennesker i hundeklær.
Kulturkollisjonen er sannsynligvis årets store norske hundebok.
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Til minne om Aisha (Soldoggens Baransu 04)
For 2 ½ år siden fikk vi vår første shiba i familien. Vi ble
lykkelige eiere av Soldoggens Baransu som hos oss fikk
kallenavnet Aisha. Aisha var en meget bestemt dame med
klare meninger om hvordan ting skulle være. Dette fikk hun
uttrykt gjennom sitt eminente kroppsspråk og holdning. At det
her etterhvert også dreide som om litt bortskjemthet skal vi
ikke stikke under en stol, men hun var en herlig dame.
Aisha var ikke den store utstillingsentusiasten. Hun forsøkte seg ved en anledning og fikk
en 1. premie og hele familien var så stolt av henne. Selv kunne hun nok styre sin
begeistring for å være på utstilling. Til hennes store glede var utstillingskarrieren kortvarig
og hun kunne konsentrere seg om andre og mer tøffe ting, ja, for tøff det var hun.
I løpet av de to årene vi hadde henne fikk hun den glede av å være med på to elgjakter. Far
hadde henne med på en prøvetur første året og han var henrykt og stolt over henne når han
kom hjem. Aisha var fantastisk flink på elgjakt og lette opp elg på avveie ved flere
anledninger. Selv om jaktlaget allerede hadde elghund var det alltid en plass til henne. Hun
var et fullverdig medlem av jaktlaget. Dama hadde rett og slett talent.
Etterhvert fikk vi en ny shiba i familien. Denne gang en hanne fra Kennel Nattfjärilen.
Aisha tok godt i mot han, men passet på at hun hadde rangen og at han ikke gikk over
streken når det gjaldt manerer. Aisha ble fort god venn med Cayaque.
Aisha elsket å gå i fjellet. Hun var lett på foten og ingen hindringer ble for store for henne.
Hun var en elsket turkamerat og sammen med far har hun besteget mang en fjelltopp.
Aisha var en hengiven dame med utpregede feminine trekk. Det var ikke bare for enhver å
løfte henne opp og tro at det ville gå upåaktet hen. Hun valgte de hun skulle sitte på fanget
til med omhu og det var ikke mange som fikk den gleden. Bror i huset var den hun var
mest knyttet til og var Aisha plutselig borte en dag, kunne sengen hans være et egnet sted å
lete.
Aisha var vår første shiba og årsaken til at vi forelsket oss så totalt i denne hunderasen.
Selv om hun var liten av vekst har hun satt dype gode spor etter seg. Spor som vi har i
form av gode minner. Hun var det vi kaller en lykkelig shiba, en av de som blir så glad for
ingenting. Hun var lett å glede selv om hun strevde med sine plager. Hun var en kjær venn
for oss.
Bengt, Tove og Daniel
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Vi har fortsatt kalendere tilgjengelig for salg. Støtt klubben og kjøp en du også.
Kalenderen innholder masse flotte bilder av shiba og pynter helt sikkert opp på
kontorplassen!
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Norsk Shiba Klubbs årsmøte

Det innkalles med dette til Norsk Shiba Klubbs årsmøte
26. mai 2007 kl 1700
på
Hunderfossen
Dagsorden for årsmøtet:
1. Konstituering
a. Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1)
b. Valg av møteleder, to referenter, tre personer til tellekorps, to personer til å
underskrive protokoll
c. Godkjenning av innkalling
d. Godkjenning av dagsorden
2. Årsberetning for driftsåret 2006 (vedlegg 2)
3. Godkjenning av regnskap for 2006 med revisjonsberetning (vedlegg 3)
4. Handlingsplan for 2007 (vedlegg 4)
5. Budsjett 2007 (vedlegg 5)
6. Innkomne forslag (vedlegg 6 og 7)
7. Valg
- Valgkomiteens forslag (vedlegg 8)
8. Utmerkelser
9. Avslutning
Møte- og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt
kontingenten for det år årsmøtet avholdes
Klubbens vedtekter er offentliggjort på klubbens hjemmesider samt i dette medlemsblad.
Styret
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Vedlegg 1 - Forretningorden
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av
møtet og som godkjennes som første punkt på sakslisten. Et medlem som ber om ordet til
forretningsprden 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 å uttale
seg om avstemningsmåte.
Avstemningsregler:
Avstemning foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig eller det er vedatt å sette strek.
Møteleder refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemningen skal
foregå. Krav om skriftlig avstemning skal tas til følge.
Åpen avstemning over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn et forslag
kan votering foregå ved håndsopprekning eller ved skriftlig avstemning. Stemmene skal
telles av valgte tellekorps og antall stemmer føres inn i protokollen.
Avstemning kan avgjøres ved simpelt flertall, absolutt flertall eller kvalifisert flertall.
• Vanlige saker avgjøres ved simpelt flertall, dvs at det forslaget som får flest
stemmer blir vedtatt.
• Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs at mer enn 2/3 av de avgitte
stemmer må være for.
• Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst halvparten av de avgitte stemmer.
Dette benyttes i personvalg.
Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå fram slik:
1. Forslag som ikke direkte angår saken, forkastes straks.
2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemning.
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemningen med å sette de mest
ytterliggånde forslag opp mot hverandre.
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Vedlegg 2 - Styrets årsberetning for 2006
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Bengt Eggen
Nestleder:
Nils Johan Hætta
Kasserer:
Liv Solveig Nilsen
Sekretær:
Paul Walle
Styremedlemmer: Bente Pedersen, Lise Kommisrud, Runa Bjørsland
Varamedlemmer: Thomas Henriksen, Siv Lilleby
Styremedlemmene Bente Pedersen, Lise Kommisrud og Runa Bjørsland har av ulike
årsaker trukket seg fra sine verv i styret til Norsk Shiba Klubb. Thomas Henriksen har gått
inn som fast styremedlem.
Styret har i perioden hatt følgende møteaktivitet:
Ordinære styremøter på telefon: 5
Ekstraordinært årsmøte: 1
Vedtak i enkeltsaker er kun fattet på de ordinære styremøtene. l tillegg har en
del saker vært drøftet pr e-post.
Medlemstallet pr 16.04.2007 var 152 hovedmedlemmer og 7 familiemedlemmer. Når det
gjelder klubbens økonomi i perioden vises det til regnskapsberetningen (vedlegg 3).
Styret overtok ved årsmøtet en klubb som var preget av dårlig kontinuitet hva angår
styrearbeid. Flere styremedlemmer (inkludert leder) hadde trukket seg tidligere i 2006. Det
ordinære årsmøte ble ikke avviklet som planlagt ved Shibaspesialen 2006 og nåværende
styre ble valgt på årsmøtet i Tromsø 29. juli 2006. Etter årsmøtet trakk flere
styremedlemmer seg fra sine verv og styret ble således redusert i antall medlemmer. I
tillegg var det flere saker som ble forelagt styret og som i alle fall leder var ukjent med
bakgrunnen for. Å skaffe seg viten om dette og få et fungerende styre tok mye tid høsten
2006.
Styret har også avviklet et ekstraordinært årsmøte for å få godkjent de nye vedtekter som
er tilpasset NKKs nye lovnormaler.
Siv Lilleby gjorde et stort arbeid med Shibakalenderen 2007. Uten henne hadde nok ikke
kalenderen blitt produsert.
2007 startet med at flere styremedlemmer trakk seg fra sine verv. Styret fortsatte arbeidet
med ny hjemmeside som hadde startet høsten 2006 for klubben. Denne ble implementert
på nyåret 2007.

Shibaspesialen 2006.
Klubben arrangerte i 2006 vår spesialutstilling på Vikhammer camping 15 km nord for
Trondheim. Her hadde vi totalt 60 startnummer/påmeldte for dommer Mona Selbach.
Totalt sett et godt arrangement.
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Vedlegg 3 - Regnskap 2006

Resultat 2006
Kontotekst
100 Medlemskontingent hovedmedlem
101 Medlemskontingent familiemedlem
103 Gavemedlemskap fra oppdretter
110 Salg av klubbeffekter
111 Salg av Shiba-kalender
112 Annonse i Shibakalender
120 Annonser i Medlemsblad
130 Annonser for medlemmer i HSP
180 Utstillinger påmeldingskontigent
181 Utstillinger katalogsalg
182 Utstillinger katalogannonser
183 Utstillinger Salg av mat og drikke
184 Utstillinger loddsalg
185 Utstillinger salg rosetter
198 Renteinntekter
199 Andre inntekter
200 Aktivitetsavgift utstillinger
201 Samarbeidsavgift NKK
202 Kollektiv abonnement HS
210 Annonsering i Hundesport
220 Kostnader årsmøte
221 Kostnader styremøter
230 Kontorrekvisita og porto
240 Medlemsbladet prod/utsending
245 Trykk/utsending av shibakal
250 Produksjon av shiba infomatr
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/drikke
285 Utstillinger kjøp av lodd og gevi
286 Utstillinger annonse/andre utg
298 Renteutgifter og gebyrer
299 Andre utgifter
Sum:
Overskudd
Kontrollsummer:

Regnskap 2006
Utgifter

Inntekter
48 800,00
1 100,00
2 900,00
679,00
921,00
900,00
700,00

Budsjett 2006
Utgifter

10 975,00
1 100,00

Inntekter
48 000,00
1 600,00
3 400,00
1 000,00
4 500,00
2 500,00
1 000,00
10 000,00
800,00

1 665,33
750,00
27,24
876,00
6 112,00
9 484,50

876,00
6 112,00
12 000,00

5 187,41
4 900,00
4 570,08
23 864,30

7 200,00
5 800,00
2 300,00
22 500,00
4 500,00
3 956,00

3 956,00
3 414,37
2 951,58
1 127,50

1 000,00
3 520,00
2 500,00

400,00

1 200,00

300,00
989,00
1 415,00
69 547,74
973,83
70 527,57

500,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
79 464,00
-6 664,00
72 800,00
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70 527,57
70 527,57

72 800,00
72 800,00
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Balanse 2006 – vedlegg 3 (forts)
Konto
1
2
3
4
10
20
30

Kontotekst
Kasse
Konto postbanken
Kortsiktig gjeld
Utestående fordringer
Lager utstillingsrosetter
Lager salgsartikler
Utstillingsmateriell
Sum:
Kontrollsum

Åpningsstatus
8 487,72
5 548,00
2 503,36
372,00
16 911,08
979,83
17 890,91

Sluttstatus
22 641,42
- 16 019,80
8 393,00
2 503,36
372,00
17 890,91
17 890,91

Noter til regnskapet
Note 1: Kortsiktig gjeld
Medlemsavgift for 2007 som ble overført fra NKK 20.12.07
Faktura fra Allkopi AS vedr. prod.og uts. av Shiba-a-visa 4/06
Forfaller til betaling den 30.01.07
Fakt.nr. 2879 fra NKK vedr. telefonkonferanse 5.10.06.
Forfaller til betaling den 13.01.07
Fakt nr. 2880 fra NKK vedr. telefonkonferanse 2.11.06.
Forfaller til betaling den 13.01.07
Fakt.nr. 2878 fra NKK vedr. telefonkonferanse 7.12.06.
Forfaller til betaling den 13.01.07

8 400,00
6 719,80
300,00
300,00
300,00
16 019,80

Note 2: Utestående fordringer
Beløpet gjelder utestående sluttoppgjør for Japanspesialen
2005.(Bilag 249/06)
Beløpet gjelder utbetalt forskudd i forbindelse med
Shibaspesialen 2006. (Bilag 192/06)

1 893,93
6 500,00
8 393,93

Kassererens kommentarer til regnskapet
Årets regnskap er gjordt opp med et overskudd på kr. 979,83
Kortsiktig gjeld per 31.12.06 er
Utestående fordringer per 31.12.06 er

kr. 16 019.80
kr. 8 393,33

Regnskapet er avstemt mot kontoutskrift fra banken og er så langt jeg kan se korrekt.
Tromsø 13.04.07
Liv Solveig Nilsen
kasserer
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note 1
note 2

Revisjonsberetning for 2006 – vedlegg 3 (forts)
Jeg har revidert årsregnskapet, som er satt opp etter kontantprinsippet, for Norsk Shiba
Klubb for regnskapsåret 2006. Årsregnskapet, som viser et overskudd på kr 979,83, består
av resultatregnskap, balanse og noter. Årsregnskapet er avgitt av organisasjonens kasserer.
Organisasjonen avlegger regnskapet etter kontantprinsippet. Etter kontantprinsippet foretas
inntektsføring av inntekter på innbetalingstidspunktet og ikke når de er opptjent. Utgifter
blir kostnadsført på utbetalingstidspunktet og ikke når de er påløpt.
For å gi et mest mulig korrekt bilde av den økonomiske situasjonen er det likevel valgt å
avsette forhåndsinnbetalt kontingent for 2007, utgifter ved utgivelse av shiba-avisa no 4/06
og kjente utgifter i forbindelse med tre telefonkonferanser inn i regnskapet som kortsiktig
gjeld ettersom dette utgjør en stor del av den samla omsetningen i regnskapsåret. Note 1.
I de to siste regnskapsåra er det utbetalt forskudd til dekning av utgifter i forbindelse med
Japanspesialen 2005 og Shibaspesialen 2006. Forskuddene er ikke oppgjort og står som
utestående fordring i regnskapet. Note 2. Dersom ordningen med utbetaling av forskudd
skal fortsette må det være under den klare forutsetningen at oppgjør må finne sted
omgående etter at utleggene er foretatt og senest i god tid før avslutning av
regnskapsperioden.
Jeg mener at
• årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stilling 31. desember 2006
og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med
kontantprinsippet med noter.
• klubbens styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Åndalsnes 22.04.2007
Per Oddvar Sæth
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Vedlegg 4 - Handlingsplan 2007
Målsetting for perioden:
Klubben skal drives med et velfungerende styre og med det mål at vi skal være et
førstevalg og naturlig forum for alle som er opptatt av rasen.
Prioriterte oppgaver er også for denne perioden:
- Få kontinuitet i styret og holde jevnlige telefonmøter
- Sette opp detaljert handlingsplan på første styremøte
- Holde klubbens hjemmesider oppdatert
- Se på aktiviteter som kan bedre klubbens økonomi
- Gi ut Shib-a-visa i henhold til utgivelsesplan samt finne ny(e) redaktør(er)
- Arrangere klubbens 10-årsjubileum I 2008

Shib-a-visa 2007-1
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Vedlegg 5 - Budsjett 2007

Kontotekst
Medlemskontingent hovedmedlem
Medlemskontingent familiemedlem
Gavemedlemskap fra oppdrettere
Salg av klubbeffekter
Salg av Shiba-kalender
Annonser i Shibakalender
Annonser i Medlemsblad
Annonser for medlemmer i HSP
Utstillinger påmeldingskontingent
Utstillinger katalogsalg
Utstillinger katalogannonser
Utstillinger salg av mat og drikke
Utstillinger loddsalg
Renteinntekter
Andre inntekter
Aktivitetsavgift utstillinger
Samarbeidsavgift NKK
Kollektivt abonnement HSP
Annonsering i HSP
Kostnader årsmøte
Kostnader styremøte
Kontorrekvisita og porto
Medlemsbladet produksjon og salg
Trykking
og
utsending
av
shibakalender
Produksjon
av
shiba
informasjonsmatr
Kjøp av klubbeffekter
Premier i klubben
Utstillinger dommerkostnader
Utstillinger premier
Utstillinger katalogtrykking
Utstillinger leie av lokaler
Utstillinger kjøp av mat og drikke
Utstillinger kjøp av lodd og
gevinster
Utstillinger annnnonse og andre
utgifter
Renteutgifter og gebyr
Andre utgifter
SUM:
Kontrollsummer:

Budsjett
2006
Utgifter

Inntekter
48 000,00
1 600,00
3 400,00
1 000,00
4 500,00
2 500,00
1 000,00

Budsjett
2007
Utgifter

10 000,00
800,00

10 000,00
800,00

876,00
6 112,00
12 000,00

900,00

7 200,00
5 800,00
2 300,00
22 500,00

3 200,00
3 600,00
2 300,00
22 500,00

4 500,00

4 525,00

3 956,00

6 375,00

1 000,00
3 520,00
2 500,00

1 000,00
3 520,00
2 500,00

1 200,00

1 200,00

500,00

500,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00
3 000,00
79 464,00
-6 664,00
72 800,00

1 000,00
2 000,00
56 620,00
2 780,00
59 300,00
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72 800,00
72 800,00

Inntekter
32 000,00
1 600,00
3 400,00
1 000,00
7 500,00
2 100,00
1 000,00

59 400,00
59 300,00
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Vedlegg 6 – Innkomne forslag
Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer
Forslagsstiller Lisbeth Høyem
Forslag 1: Datering av lovene
Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften. Klubbens første lover ble vedtatt av
årsmøtet 27. juni 1998. Dato for ”sist endret” endres ved behov.
Forslag 2: Omorganisering av lover for NSK
Lovene redigeres slik at vi får tilbake nummererte avsnitt og underledd under hver paragraf, slik lovene
var før siste endring. Styret får fullmakt til å gjøre denne korreksjonen, slik at eventuelle endringer fra
årsmøtet blir med.
Begrunnelse: Årsmøtet i 2001 vedtok denne strukturen for at lovene skulle være mer oversiktlige og at
det lettere kan henvises til bestemte steder i lovteksten.
Forslag 3: Endring i § 3. Rokering av punktene a, b, og c
For at NSKs lover skal være mer i samsvar med NKKs lovnormal flyttes pkt b og c opp som henholdsvis
1. og 2. underpunkt. Pkt a blir nytt 3. underpunkt.
Begrunnelse: De fleste klubber har sine lover etter NKKs lovnormal, og for å gjøre våre lover mest mulig
lik denne lovnormalen, gjøres dette som egentlig er en kosmetisk endring.
Forslag 4: Endring i § 3, underpunkt d.
Pkt d) bevare vår rase mentalt og fysisk sunn oh med rasens naturlige egenskaper
erstattes med Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne typeriktige, funksjonelle og
sosialt vel tilpassede individer
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal
Forslag 5: Endring i §3, underpunkt e
Pkt e) informere om rasen og arbeide for at standardens krav følges
erstattes med Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal
Forslag 6: Endring i § 3, underpunkt f
Pkt f) arbeide for å fremme ansvarsbevisst avl
erstattes med Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal
Forslag 7: Endringer i § 3, underpunkt g
Pkt g) arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold og spre opplysning om hundeeierenes plikter og
ansvar utgår
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Begrunnelse: Intensjonen i dette pkt anses som dekket av tidligere punkter i denne paragraf.

Forslag 8: Endringer i § 4, underpunkt c) Gavemedlemskap, 1. og 2. setning
c) Oppdretter som melder sine valpekjøpere inn i NSK betaler redusert kontingent for valpekjøpers
medlemskap (gavemedlemskap). Resten av kontingenten for dette år dekkes av NSK.
Endres til 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.
Begrunnelse: Etter omleggingen av medlemssystemet i ”HundeNorge” er hver enkelt ansvarlig for GK til
NKK. Denne betales bare en gang, uansett hvor mange klubber man er medlem av. Tidligere var det
klubbene som betalte til NKK, men nå er det altså den enkelte. Et gavemedlem kan være medlem i en
lokal hundeklubb eller en annen raseklubb, og har dermed sin GK i orden.
Prinsippet med at mottaker av Gavemedlemskap må betale sin egen GK er innført også i andre klubber.
Dette gjøre for å holde prisen på Gavemedlemskap nede. Praktisk gjøres dette ved at kasserer/sekretær
sjekker om den som er tilbudt Gavemedlemskap er registrert i en annen klubb. De som ikke er
medlemmer av en annen klubb blir så kontaktet med info om GK og får velge om de vil betale denne og
motta gavemedlemskapet. Dersom de ikke ønsker å betale GK, får oppdretter beskjed om dette.

Forslag 9: Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt
Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel…
endres til 10 ukers varsel….
Begrunnelse: For at styret og valgkomiteen skal ha tid til å behandle innkomne forslag foreslås enkelte
frister i forbindelse med årsmøtet endret. NKKs lovnormal åpner for lengre frister enn de som er brukt i
lovnormalen.
Forslag 10: Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt
Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel på klubbens
hjemmeside slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den
formelle innkallelsen. Ordlyd i kursiv utgår
Begrunnelse: Ikke alle klubbens medlemmer har internett eller bruker internett aktivt. Å bare kunngjøre
årsmøtet på denne måten vil bidra til å skape forskjeller i muligheten til å bidra. Siden kunngjøringen skal
skje med minst 8 ukers varsel, er det ingenting i veien for å kunngjøre årsmøtet tidligere enn 8 uker før.
Jeg tenker da på bruk av Shib-a-visa. Det er ingenting i veien for å kunngjøre årsmøtet i nr 4 eller i nr 1
dersom dette kommer ut etter tidligere tidsplan. På denne måten får ALLE medlemmer tilgang til
informasjon om når møtet skal være og har muligheten til å sende inn saker og forslag.

Forslag 11: Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt
Følgende tekst kommer i tillegg: Fristen regnes fra når kunngjøringene er poststemplet.
Begrunnelse: Dette er for å gjøre lovene mer enhetlig og for å ha en målbar frist.
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Forslag 12: Endring i § 11 Årsmøtet, 3 avsnitt
Felles: Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. Dette utgår
Begrunnelse: Dette var kun ment som en opplysning til klubbene i arbeidet med å tilpasse klubbenes
lover til NKKs nye lovnormal, og er derfor overflødig i lovteksten.
Forslag 13: Endring i § 11 Årsmøtet, ” Med innkallelsen skal følge” underpunkt 4 og 5
* Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater sendes til Valgkomiteen og må være
Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.
* Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene sendes til
styret og må være dokumentert styret i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Tekst i kursiv utgår. Og underslått tekst er ny.
Begrunnelse: ”Begrepet i hende/dokumentert i hende” går ikke overens med begrepet ”poststemplet”.
Hvordan kan noen bevise at noe er ””i hende” uten å måtte sende rekommandert brev? Det foreslås at
”poststemplet” velges som alternativ, siden dette er målbart. Dette er også et begrep som brukes andre
steder i lovteksten.
Ny ordlyd foreslås for å få et godt språk i lovteksten.
Forslag 14: Endring i § 11 Årsmøtet, ” Med innkallelsen skal følge” underpunkt 4 og 5
* Forslag til kandidater til …… senest 5 uker før møtedato.
* Forslag eller saker ….. senest 5 uker før møtedato.
I begge pkt …5 uker… endres til …6 uker…
Begrunnelse: For at styret og valgkomiteen skal ha tid til å behandle innkomne forslag foreslås disse
fristene endret.
Forslag 15: Endring i § 11 Årsmøtet, 5. avsnitt, 1. setning
Det skal velges 5 styremedlemmer for 2 år ad gangen og 3 vararepresentanter for 1 år ad gangen.
Endres til Det skal velges 6 styremedlemmer
Begrunnelse: Årsmøtet i 2000 vedtok at styret skal bestå av leder + 6 styremedlemmer. Siden jeg ikke har
hørt noen god begrunnelse til at det er fjernet 1 styremedlem, foreslår jeg at styret skal består av leder + 6
med samme begrunnelse som i 2000; Å unngå stemmelikhet
Forslag 16: Endring i § 11 Årsmøtet, 5. avsnitt, 2. setning
2, henholdsvis 3 styremedlemmer er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Tekst med kursiv
utgår
Dersom forslag om 6 styremedlemmer blir vedtatt, må punktet i tillegg endres til; 3 styremedlemmer er på
valg hvert år
Begrunnelse: NSK har allerede etablert en rullering på perioder for styremedlemmer og vi har hatt
førstegangs valg. Dette er overflødig.
Shib-a-visa 2007-1
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Forslag 17: Endring i § 11 Årsmøtet, ”Møte- og stemmerett i årsmøtet har”, 2. avsnitt
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Utgår
Begrunnelse: Dette anses å være dekket under avsnitt 1: alle medlemmer av klubben som har betalt
kontingenten for det år årsmøtet avholdes
Forslag 18: Endring i § 11 Årsmøtet, Møtet og stemmerett, avsnitt 4, 2.setning
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet
Endres til Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest en uke før årsmøtet
Begrunnelse: Dette er en målbar frist. Hvordan kan noen bevise at noe er ”i hende” uten å måtte sende
rekommandert brev? Dette er også i tråd med etablert praksis og tidligere lovtekst i NSK.
Forslag 19: Endring i § 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte Endres til EkstraordinærT årsmøte
Begrunnelse: Korrigering av skrivefeil
Forslag 20: Endring i § 13 Årsmøtet behandler, 1. avsnitt
Valg av møteleder, referent…….
Endres til referent(er)
Begrunnelse: Det er viktig at referater fra årsmøtene blir korrekte, og å være referent kan være en stor
oppgave. Det er derfor bedre å være 2 som skal få med seg det som sies og vedtas. Klubben har tidligere
hatt 2 referenter, og gode erfaringer med den løsningen.
Forslag 21: Endring i § 13 Årsmøtet behandler, Valg av….
Alle underpunktene angående valg samles i følgende setninger:
Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer etter etablert rullering
Valg av valgkomite med varamedlemmer
Valg av revisor og vararevisor
Begrunnelse: Siden det tidligere er sagt at styret består av totalt 6 personer, og årsmøtet velger leder,
nestleder, sekretær, kasserer så kan vi ikke velge 2, henholdsvis 3 styremedlemmer i tillegg. Da vil det bli
9 personer i styret. Dette er en tellefeil, og ordlyden må endres. Ny formulering gir en bedre ordlyd i
paragrafen.

Forslag 22: Endring i § 15 Første setning
Styret består … 3 vararepresentanter
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endres til varamedlemmer
Begrunnelse: Vi har hele tiden brukt begrepet varamedlemmer, både til styret og valgkomiteen, så
lovteksten justeres slik at dette blir i takt med praksis i klubben. Andre steder i lovteksten, brukes
varamedlemmer.
Forslag 23: Endring i § 15 pkt e)
e) Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer, eventuelt redaktør, og representanter for
klubben.
Endres til: Oppnevne komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd.
Begrunnelse: Siden vi ikke har et avlsråd enda, settes ”eventuelt” inn slik at vi er klare dersom vi
bestemmer at det skal opprettes et avlsråd. Øvrig endring er fjerning av overflødig tekst, siden vi ER en
raseklubb og vi HAR en redaktør.
Forslag 24 : Endring i § 15 f)
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions utgår.
Begrunnelse: Fjernes pga skrivefeil
Forslag 25: Endring i § 15 g)
g) Oppnevne komiteer og representanter for klubben Utgår
Begrunnelse: Punktet er allerede dekket i pkt e)
Forslag 26: Endring i § 15 h)
h) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.
Endres til: Utarbeide retningslinjer for komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd og avdelinger.
Begrunnelse: Dette er korrektur, vi har enda ikke avlsråd eller avdelinger, men vi har en redaktør, derfor
bør setningen endres for å ha bedre ordlyd .

Forslag 27: Endring i § 16 Valgkomiteen, 1. setning
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant.
Endres til 2 varamedlemmer.
Begrunnelse: Det er praksis i NSK for å ha 2 varamedlemmer til valgkomiteen. Dette er gjort for å kunne
ha en fulltallig valgkomite ved eventuelle forfall.
Forslag 28: Endring i § 16 Valgkomiteen, 2. setning
Vararepresentantene velges i prioritert rekkefølge.
Setningen utgår dersom forslag om 2 varamedlemmer ikke blir vedtatt.
Shib-a-visa 2007-1

24

Begrunnelse: Hvordan kan 1 varamedlem velges i prioritert rekkefølge? Her er det blitt noe feil ved siste
endring. Slik det står i dag, har dette ingen mening.
Forslag 29: Endring i § 16 Valgkomiteen. Ny 2. setning
Hvert år velges 1 medlem av valgkomiteen for 2 år, de øvrige velges for 1 år.
Begrunnelse: Valgperioden for valgkomiteen er falt ut av loven, og ved å ha et medlem som ikke er på
valg hvert år, så sikres kontinuitet i valgkomiteen.

Vedlegg 7 – Innkomne forslag
Forslag til Årsmøte 2007 om poengberegning for årskonkurransene
Forslag 1:
Årsmøtet gir styret i oppdrag å gjennomgå klubbens årskonkurranser, og evt komme med nytt system.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill.
Forslag 2:
Dersom Forslag 1 ikke blir vedtatt, fremmes følgende forslag til ny poengberegning for
årskonkurransene:
Poengberegning for Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund og Årets oppdretter
Poengutregningen må være så ukomplisert at alle lett får oversikt, og den må være mulig å kontrollere.
Hvis den er komplisert og vanskelig å etterprøve, vil vi kunne få innvendinger og diskusjoner ved
vinnerkåringene. Samme måte å regne poeng på, bør brukes for Årets utstillingsshiba, Årets veteran og
Årets junior/unghund.
Bare plasseringer i egen rase er viktig i denne sammenheng. Det å vinne over andre shibaer, betyr mye
mer for tittelen enn å vinne over andre raser i BIG og BIS. Ved at poeng dermed bare regnes etter resultat
som klubben får tilsendt fra arrangørene, kan alle selv følge med på DogWeb. Dette sikrer dessuten at alle
hunders resultat kommer med, man ”mister” ikke poengene til eiere som selv ikke ville sendt dem inn til
klubben.
Systemet skal sikre at vi får vinnere som har slått mange hunder på utstillinger med et høyt antall
deltakere. Jo flere tellende utstillinger, jo flere utstillinger med få deltakere vil kunne avgjøre resultatet.
Ferre tellende utstillinger vil premiere de høyest plasserte hundene på de største utstillingene.
System for å finne fram til Årets veteran har skilt seg fra poengberegningen for de andre premiene.
Systemet har vært avhengig av at eier selv sender inn BISvet-resultater. Alle eiere gjør ikke det. Dermed
kommer ikke alle poeng med, og beregningene kan heller ikke kontrolleres av andre. Systemet kan føre til
at Årets veteran blir en annen hund enn den beste veteranen på listen over Årets utstillingsshiba. At en
veteran slår yngre hunder i rasen, bør telle mer enn å slå andre veteraner i andre raser. Mer kompliserte
måter å regne poeng på, ville muligens gitt andre vinnere. Men et system som kun er basert på
plasseringer i rasen, som er oversiktelig og som kan etterprøves (fordi alle resultat står på DogWeb), er så

25

Shib-a-visa 2007-1

viktige prinsipp at vi uansett bør bruke samme måte å regne poeng på for Årets veteran som for øvrige
premier.
Poengberegning for Årets oppdretter har vært så komplisert at det har vært vanskelig å forstå og ha
oversikt over systemet, og alle har dermed ikke vært motivert for å sende inn sine resultater. Det har også
ført til uenighet om vinnere. Systemet må forenkles kraftig. Også Oppdretter bør kun sanke poeng i rasen,
BIS-plasseringer er av mindre betydning i denne sammenheng. Det må være mulig for alle å kontrollere
poengberegningen også for denne premien. For at dette skal bli mulig, må poeng for øket antall
kombinasjoner fjernes. Det ville være mulig å kåre Årets oppdretter ved å bruke lista over årets
utstillingsshiba, og plukke ut den oppdretter som har for eksempel de fire beste hundene. Men i dette ene
tilfellet mener jeg at vi må avvike denne regelen. Det bør ikke være nok at den som blir Årets oppdretter
har noen fine hunder. Vedkommende bør også kunne dokumentere at han/hun har noen avlsmål, en plan
med oppdrettet sitt. Det kan bare gjøres ved at det er gitt Hp til kennelens oppdrettergrupper.
Konklusjon:
Systemet for å regne ut Årets utstillingsshiba, skal premiere de hunder som slår flest hunder. Poeng blir
bare regnet etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra arrangørene. Inntil 5
resultater i løpet av året blir tellende. Dermed premieres å vinne over mange hunder på de største
utstillingene, og det sikrer verdige vinnere. Den samme listen brukes også til å finne fram til Årets
junior/unghund og til Årets veteran.
Også systemet for å finne fram til Årets Oppdretter skal være så enkelt at alle kan ha oversikt over det, og
det skal være mulig å kontrollere. Også for oppdretter gjelder at kun poeng i rasen gjelder. Det stilles krav
om Hp i oppdretterklasse.
Forslag til vedtak:
1. Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund
- Poeng regnes bare etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra
utstillingsarrangøren.
- Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende
- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må eier gi beskjed om hvilken
utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og
kritikk (resultatene er tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, må
dette sendes inn av eier.
- Den utregningsmåten som har vært brukt tidligere, fortsettes. Men siden kun 4 hunder nå blir
plassert i BHK/BTK, tilpasses poenggivningen dette:

BIR
BIM
2 BHK/BTK
3 BHK/BTK
4 BHK/BTK
-

1-8 deltakere
5
4
3
2
1

9-16 deltakere
10
8
6
4
2

17-> deltakere
15
12
9
6
3

Lista som viser Årets utstillingsshiba, med nr 2, 3, 4 osv, brukes til å finne fram til de andre
titlene. Dvs at den veteran som kommer høyest opp på listen, blir Årets veteran. Den
junior/unghund som kommer høyest opp på listen, blir Årets junior/unghund. (Evt kan man også
innføre Årets avlshund, ved å finne fram til den hund som har for eksempel de 5 beste avkom på
lista)

2. Årets oppdretter
- Alle Hp for oppdrettergruppe gir 5 poeng, uavhengig av antall kombinasjoner
Shib-a-visa 2007-1
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-

-

Deltar det flere oppdrettergrupper i rasen, gir det flere poeng. Ved 3 deltakergrupper, skal den
gruppen som vinner gange sine 5 poeng med 3 (=15 poeng), og nr 2 med 2 poeng (=10 poeng).
Deltar det 2 grupper, ganger vinnergruppen sine 5 poeng med 2 (=10 poeng). Grupper som ikke
får Hp, får ingen poeng.
Inntil 1 utenlandsk resultat kan telles med.

3. Endringer
- Evt endringer i systemet skal tre i kraft fra starten av det neste utstillingsåret.

Solvor Nærland

Vedlegg 8 - Valgkomiteens innstilling 2007.
Valgkomiteen har i år bestått av Synnøve Skaga, Brit Heggland og Mildrid Kjøbli.
Arbeidet ble i utgangspunktet svært vanskelig i år, fordi også de medlemmene i styret som ikke er på
valg, varslet om at de ikke ville fortsette.
Valgkomiteen valgte derfor å gå til det skritt å sende ut brev til alle medlemmer for å få forklart
situasjonen klubben er i og for å få forslag på kandidater. Valgkomiteen beklager at dette har påført
klubben kostnader, men så ingen annen, bedre løsning.
Vi takker for all respons. Dette har gjort at valgkomiteen har greid å få til komplett liste til valget.
Siden ingen i det nåværende styret vil fortsette, blir det ikke noen kontinuitet i arbeidet for styret.
Valgkomiteen ønsket derfor å få inn personer med erfaring fra hundeklubber eller annet
organisasjonsarbeid i det nye styret.
Innstilling og presentasjon:
Leder for 1 år: Solvor Nærland
Bor i Bergen, har hatt Shiba i over 10 år. Har erfaring fra andre organisasjoner.
Nestleder for 2 år: Inger Merete Ingebrigtsen
Bor på Oppdal, har hatt hund i 19 år, Shiba i 8 år. Har vært nestleder i Shibaklubben i 2 år,
ellers har hun bred erfaring fra styrearbeid.
Sekretær for 1 år: Mary Kallekleiv Ellingsen
Bor i Bøvågen i Hordaland, har hatt hund i 29 år, Shiba i 1 år. Har vært aktiv i annen
hundeklubb og har bred erfaring derfra.
Kasserer for 2 år: Terje Håheim
Bor i Sarpsborg. Har erfaring med hund fra tidligere, ny med Shiba. Har litt erfaring fra
styrearbeid.
Styremedlem 2 år: Torstein Gleditsch
Bor på Bjørnemyr i Akershus.på Nesodden. Ny med Shiba. Allsidig organisasjonserfaring.
Styremedlem 1 år: Laila Nagel
Bor i Sundbyfoss i Vestfold. Har hatt hund i 18 år, Shiba i 6 år. Hun har sittet i
shibaklubbens styre og vært vara til styret.
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Vara til styret for 1 år: Tove Holmøy
Bor i Tønsberg. Har hatt Shiba i 2 år. Har erfaring fra annen organisasjon.
Vara til styret for 1 år: Dan Ove Tuven
Bor i Korgen i Nordland. Har hatt Shiba i 7 år. Har sittet i Shibaklubbens styre i to perioder.
Vara til styret for 1 år: Sverre Kjøbli
Bor i Snåsa. Har hatt Shiba i 10 år. Har sittet i Shibaklubbens styre tidligere. Har bred
erfaring fra organisasjonsarbeid.
Revisor 1 år: Per Oddvar Sæth
Bor på Åndalsnes. Har hatt hund i 18 år, Shiba i 4 år. Har vært revisor i klubben tidligere.
Vara revisor for 1 år: Sara Hauge
Bor på Rena i Hedmark. Har hatt hund i 1år. Har hatt verv i andre foreninger.
Valgkomitè for 1 år: Tom Hofsli
Bor i Stokke. Har hatt hund i mange år, Shiba i 9 år. Har tidligere sittet i Shibaklubbens
valgkomitè og vært vara til valgkomiteen.
Valgkomitè for 1 år: Christen Lang
Bor i Bergen. Har hatt hund i mange år, Shiba siden 1987. Har sittet i Shibaklubbens
valgkomitè tidligere.
Valgkomitè for 1 år: Gullborg Knudsen
Bor i Bergen. Har hatt hund i 26 år, Shiba i 3 år. Har erfaring fra annet organisasjonsarbeid.
Vara til valgkomitè for 1 år: Kjell Grødal
Bor i Kristiansund. Har hatt hund i 30 år, Shiba i 3år.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annet til årsmøtet
Fullmakt og forhåndsstemmer
Veiledning
1. Fullmakter ved avstemning i saker
Klubbens § 11 gir mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet til å gi fullmakt
til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha tre fullmakter.
2. Forhåndstemmer ved valg
Klubbens § 11 gir mulighet til å bruke forhåndstemme ved valg.
Forhåndstemning foregår på følgende måte:
- På vedlagte stemmeseddel krysses det av for JA- eller NEI-stemme. Hvis det krysses av for flere
stemmer på samme person, eller på for mange personer, vil forhåndsstemmen bli kjent ugyldig.
- Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt.
- Stemmekontrollskjema fylles ut
- Den umerkede konvolutten og stemmekontrollskjema legges i en ny konvolutt og sendes til navn,
adresse, postadresse
Konvolutten skal være poststemplet senest en uke før årsmøtedagen (19. mai 2007)
Husk: ikke skriv ditt navn på stemmeseddelen eller konvolutten du legger den i.
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Stemmeseddel ved årsmøtet Norsk Shiba Klubb 2007
Verv

Navn

JA

Leder 1 år

Solvor Nærland

Nestleder 2 år

Inger Merete Ingebrigtsen

Sekretær 1 år

Mary Kallekleiv Ellingsen

Kasserer 2 år

Terje Håheim

Styremedlem 2 år

Torstein Gleditsch

Styremedlem 1 år

Laila Nagel

Vara til styret 1 år

Tove Holmøy

Vara til styret 1 år

Dan Ove Tuven

Vara til styret 1 år

Sverre Kjøbli

Revisor 1 år

Per Oddvar Sæth

Vara revisor 1 år

Sara Hauge

Valgkomitè 1 år

Tom Hofsli

Valgkomitè 1 år

Christen Lang

Valgkomitè 1 år

Gullborg Knudsen

Vara til valgkomitè 1 år

Kjell Grødal
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Stemmekontrollskjema
For å kunne godkjenne forhåndsstemmer må vi vite hvem som har stemt. Denne lappen må derfor sendes
med når du sender inn din stemmekonvolutt.
Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt
Stemmekontrollskjemaet underskrives og festes til stemmekonvolutten med binders.
Konvolutt og stemmekontrollskjema legges i en ny konvolutt og sendes til:
NSK v/Synnøve Skaga
Emil Stang's vei 19 c
1346 Gjettum
Forhåndsstemmer må være klubben ihende senest en uke før
årsmøtet.
Stemmen er avgitt av: _____________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fullmakt
Jeg .............................................................................………………………. gir med dette
........................................................................................……………………… fullmakt til
å bruke min stemme ved årsmøtet til Norsk Shiba Klubb 26. mai 2007.

.............................................…….
Sted/dato

....................................................
Underskrift

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse skjemaene er også lagt ut på klubbens hjemmeside og kan skrives ut derfra. Man
slipper dermed å klippe i Shib-a-visa (alternativt kan man kopiere sidene hvor skjemaene
er)
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STYRET I NORSK SHIBAKLUBB
LEDER Bengt Eggen,
Strandveien 8 A, 9360 Bardu,
bengt.eggen@online.no,
77182535, 90569390

KONTAKTPERSONER
NORD-NORGE Paul Walle
Se styremedlem
MIDT-NORGE Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 Verdal
74077455-95181266
pei.fang@online.no

NESTLEDER Nils Johan Heatta,
Doaresdievva 33, 9730 Karasjok,
nils.johan.heatta@nrk.no,
78467222, 90121626

VESTLANDET Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
5595 1701 – 909 81 295
chr-lan@online.no

KASSERER Liv Solveig Nilsen,
Frøyas vei 10, 9019 Tromsø,
lsolve@online.no
77672245

ØSTLANDET Laila Nagel
Engnesv.31, 3092 Sundbyfoss
3305 8883 – 916 68579
l-nag@online.no

SEKRETÆR Paul J Walle,
postboks 156, 8502 Narvik,
pajowa@online.no,
92652844

SØRLANDET Bente K.Pedersen
AGILITY Harald Schjelderup
Styremedlem
Rødsveien, 1540
Vestby
6495 2053
harald.schelderup@c2i.net

STYREMEDLEMMER
Thomas Henriksen
Nermyra 9c, 9100 Kvaløysletta
thomaseh@online.no
913 420 39

Styremedlem Lise K

LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269 – 975 67 022
k-svends@online.no

VARAMEDLEMMER

BRUKS Halvor Størmer
Grindfjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409
halvor-stormer@nfk.no

Siv Lilleby
Skades veg, 7724 Steinkjær
siv.lilleby@t-a.no

VALPEFORMIDLER Frode Løvfall
Vallahøgda 16, 5227 Nesttun
934 38 958
frolov@broadpark.no
Styret og utvalg setter pris på tilbakemeldinger
fra medlemmene – både ris, ros, tips, ideer og
saker til behandling. Vi ber om at alle
henvendelser skjer skriftlig, slik at alle får lik
behandling.

HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesg. 16, 5035 Bergen
5531 3784
solnaer@online.no
Kontaktpersoner er til for at medlemmene skal
kunne spørre om ting de lurer på.
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Sakura Go Shun'you Kensha
Retur:
NSK v/ Paul Walle
Pb 156, 8502 Narvik
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