INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER
NORSK SHIBA KLUBB
Vi minner også om:

JAPANSPESIALEN 30.-31. mai
ved Hunderfossen Camping
For AKITA, AMERICAN AKITA, JAPANSK SPISSHUND, SHIBA OG SHIKOKU
3 utstillinger – 3 cert! Påmeldingsfrist 9. mai
Lørdag, NAAK

Lørdag, NAK

Søndag, NSK

Dommer Liz Dunhill
Storcert: American akita

Dommer Eivind Mjærum
Storcert: Akita

Dommer Kari Granaas-Hansen
Storcert: Shiba

Betal til NAAK, K. Løken
Skogvn 10, 2030 Nannestad
Konto: 6072 05 28595
Info: Wenche 48048385

Betal til NAK, O.E. Greipsland
Hadelandsvn 1571, 1488 Hakadal
Konto: 1822 17 35257
Info: Ingunn 97751508

Betal til NSK, T. Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
Konto: 0540 11 87369
Info: Inger 91524838 /Lisbeth 91716284

Priser NAAK: Voksne 250,Valper 150,- (ikke 50% på valper)

Priser NAK & NSK: JK, UK, AK, CH kr 250,- VET, VALP kr 125,50% rabatt fom 3. hund med samme eier, gjelder ikke valp og veteran

VI BER UTSTILLERE BRUKE FELLES WEB-PÅMELDING FOR ALLE 3 UTSTILLINGENE!
Evt. påmeldingsskjema sendes Japanspesialen, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu.
Merk hvilken klubb det gjelder.
Betalingsfrist 9/5 og betalinger etter dette ilegges 50% tillegg. Betaling til hver klubbs konto
MÅ merkes med hundens reg.nr. For opplysninger om IBAN og SWIFT, se påmeldingsskjema
på nett. Utenlandske utstillere kan etter avtale betale ved ankomst. Ellers følges NKKs regler.

Mer info og påmeldingsskjema på:
www.akita.no
www.naak.eu
www.norskshibaklubb.net

KAN DU HJELPE TIL UNDER UTSTILLINGEN?
Kan du stå i kiosken? Kontakt Kari Pedersen karipedersen@msn.com 970 02 849
Kan du hjelpe sekretariatet, rydde og gjøre forefallende oppgaver?
Ring Inger Merete 915 24 838

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

Det innkalles til
ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB
29. MAI 2009
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 2008 (Vedlegg 3)
4) Handlingsplan 2009-2010 (Vedlegg 4)
5) Budsjett 2009 (Vedlegg 5)
6) Valg (Vedlegg 6)
7) Utdeling av utmerkelser
8) Avslutning
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(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.

3

Årsmøte i Norsk Shiba Klubb 29. mai 2009

(Vedlegg 2)

Styrets beretning for perioden
Styret har bestått av:
Leder: Solvor Nærland
Nestleder: Inger Merete Ingebrigtsen
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Terje Håheim
Styremedlemmer: Torstein Gleditsch, Gro Mandt og Torbjørn Ellingsen
Varamedlemmer: Lone Fillipsen, Eirik Knudsen og Tonje Bøe
Økonomi/medlemstall:
Økonomien har vært ryddig og god (se regnskap). Medlemstallet, som under årsmøtet 2008 for første
gang overskred 200 personer, har økt til 241 medlemmer med betalt kontingent pr 24. april .
Aktivitet:
Styret har hatt 13 styremøter, alle via Skype. Også varamedlemmene har vært innkalt til møtene. I
perioden har styret p.d. behandlet 130 saker. Det kommer få saker fra medlemmene.
Distrikter/kontaktpersoner:
I distriktene Nord-Norge og Midt-Norge er det oppnevnt nye kontaktpersoner. Øvrige kontaktpersoner for
distrikt og trening/hundesport svarte positivt på forespørsel om å fortsette. Alle kontaktpersoner finnes i
medlemsblad og på klubbsiden. I noen distrikt meldes det om regelmessig aktiviter som ”treff” og trening,
mens det ikke blir rapportert om aktivitet i andre.
Sponsorgruppen/klubbeffekter:
Sponsorgruppen, som ble opprettet i 2007, har i år fått en arbeidsbeskrivelse.Gruppens overordnede
oppgaver skal være å skaffe klubben inntekt gjennom salg av klubbeffekter og organisering av
salgsstands.
Ingrid og Bjørn Hofflund-Nystad gikk ut av sponsorgruppen i desember 2008, og Eirik Knudsen og
Torbjørn Ellingsen ble på nyåret i 2009 oppnevnt som nye medlemmer. I tillegg fortsetter Kari og Per
Pedersen. Gruppen arbeider i nær kontakt med kasserer Terje Håheim.
Ikke mange hundeklubber kan vise til så vakre og unike klubbeffekter som Shibaklubben nå har utviklet.
Harriet Skogen Gleditsch har vederlagsfritt designet et nydelig shibamotiv for klubben. Dette preger to nye
klubbeffekter: kopp og termos. Vi bestilte også en vakker shibaakvarell av kunstneren Tove Holmøy, som
er trykket opp på doble kunstkort på kvalitetspapir. De selges med fóret konvolutt.
Produksjon og salg av Shibastrikk fortsetter. Harriet har designet og eier mønster og oppskrift på disse
tekstilene, men inntekter fra salg går til Shibaklubben. Medstrikkere er Kari Pedersen, Ingrid HofflundNystad, Laila Nagel og Beate Strøm Eriksen. Vårt lille marked forsvarer ikke større produksjon til et lager,
og gruppen holder foreløpig tritt med bestillingene. Siden oppskriften dessuten ikke er fullt ut ferdigstilt,
ønskes det at gruppen ikke blir større enn at fortløpende direkte kontakt mellom dem er mulig.

Det ble laget Shibakalender også for 2009. Harriet bisto sponsorgruppen med billedbehandling og
oppsett. Bildene i den ferdige kalenderen var av meget høy kvalitet. Men størrelse og format på
kalenderen var ikke i samsvar med bestillingen. Etter klage til trykkeriet, ble vi innrømmet prisreduksjon
på vel 2000 kr.
Sponsorgruppen organiserte salgsstand på NKK Bjerke i juni og på Hundemessen Exporama i oktober.
Begge steder ble standen bemannet full tid både lørdag og søndag ved at medlemmer stilte opp på hver
sine økter. Publikum henvendte seg for å få informasjon om rasen, og det ble solgt klubbeffekter. På
Hundemessen ble det solgt for 5000 kr, selv om det kom få shibaeiere utenom de som jobbet på standen.
Vi deltok også på Hundemessens raseparade med 6-7 shibaer.
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Klubbens nettside:
Harriet Skogen Gleditsch er fortsatt ansvarlig webmaster, med Bengt Eggen som medansvarlig for
publisering. Betydningen av deres arbeid kan neppe overvurderes, og nettsiden vår er av meget høy
profesjonell klasse.
I tillegg til fortløpende informasjon og styrereferat, er alle 10 årganger av medlemsbladet nå lagt ut. Det
er også planlagt å legge ut årgangene med ”Shiba-nytt”, bladet som ble gitt ut av interesse-foreningen
som fantes før Norsk Shibaklubb ble etablert - ”Shibaens Venner”. Det er dessuten ønskelig å få en
oversikt over alle norske shibaer som er godkjente ettersøkshunder. Informasjon om hvordan vi finner
fram til disse etterlyses.
Shib-A-Visa:
Lisbeth Høyem har vært redaktør for medlemsbladet også i denne perioden. Det er godt for klubben å ha
en så erfaren redaktør. 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.
Valpeformidling:
Ingrid Hofflund-Nystad er fortsatt valpeformidler for klubben. 23 fødte shibakull har i perioden blitt
annonsert på klubbens nettside. I tillegg kommer 4 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.
Henvendelser til valpeformidler om interesse og kjøp av valp har kommet i bølger, med aktive og mer
stille perioder.
Shibaspesialen:
Vår rasespesial inngikk i Japanspesialen, som var et samarbeid med NAK. Japanspesialen ble denne
gang arrangert på Storsand camping utenfor Trondheim. Til Shibaspesialen var det påmeldt 41 voksne
shibaer og 4 shibavalper for dommer Per Wallin, Sverige. I tillegg var det påmeldt tilsammen 23 voksne
hunder og 2 valper fra øvrige inviterte raser. Vi fikk et overskudd på utstillingen på ca kr 9000.
Shibaspesialen 2008 var en jubileumsutstilling siden klubben ble etablert i 1998. Dette ble markert ved at
BIR og BIM shiba fikk akvareller av shiba, innkjøpt av Tove Holmøy. Etter utstillingen inviterte styret til
jubileumsmiddag, der deltaker i kokke-NM, Morten O. Svendsen, vartet opp med en uforglemmelig
spansk meny. Jubileumsfesten ble avsluttet med lotteri, der hovedgevinstene var 2 shiba-akvareller, gitt
som gave av Tove Holmøy. Festen ble avviklet med et underskudd på kr 1200.
Rasekompendium:
Komitéen bestod av Christen Lang, Helene Nordwall og Lena Sonefors. De fikk uvurderlig hjelp av
Torstein og Harriet Gleditsch til utforming, tilpasning av bilder og rentegning av figurer, og av Gro Mandt til
korrekturlesing. Alle takkes for et omfattende arbeid av meget høy faglig kvalitet.
Utkast til kompendium ble levert styret i februar. Det ble deretter sendt registrerte oppdrettere og
styremedlemmer til høring. Innkomne forslag ble vurdert av komitéen, som samtykket i og innarbeidet de
fleste og avviste noen. Deretter ble det endelige forslaget til rasekompendium vedtatt av styret i mars.
Kompendiet ble deretter sendt NKK for videre behandling.
Rasepresentasjon i Hundesport:
Hundesport har i hvert nummer presentasjon av en rase. Vi fikk fra redaksjonen forespørsel om vi ville
lage en presentasjon av shiba. Det sa vi ja til, og artikkelen kom i Hundesport nr 10/08. Artikkelen var på
4 sider, inkl. bilder. I tillegg preget shiba forsiden av Hundesport. Vi fikk meget positive tilbakemeldinger
på rasepresentasjonen. Takk til Solvor, som skrev teksten. At alle bildene var av så teknisk høy kvalitet i
tillegg til at motivene var så gode, hadde stor betydning for det vellykkede resultatet. Stor takk til
fotografene!
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Avl og avlsrådskurs:
Etter vedtak på Årsmøtet 2008, søkte styret NKK om å få innføre krav om at HD-status hos avlshunder
skal være kjent. Dette ble godkjent av NKK, og skal gjelde fra 1. juli 2009.
NKK arrangerte i februar avlsrådskurs for avlsråd og styrer i raseklubber, dvs tillitsvalgte med en funksjon
i forhold til avl. NSK ble representert ved leder og sekretær. Det faglige nivå og utbytte var meget høyt, og
førte til refleksjon og ny innsikt hos deltakerne. NSKs kursdeltakere skrev et fyldig referat, gjengitt i ShibA-Visa nr 1/09. Med bakgrunn i kurset vil styret drøfte evt behov for eget avlsråd/sunnhetsutvalg. Styret
ønsker at alle shibaoppdrettere, tillitsvalgte og andre medlemmer med interesse for avl skal få ta del i den
samme kunnskapen, og anbefaler dem å delta på NKKs regionale Oppdretterkurs.
Helseundersøkelse
Klubben har tidligere satt ned en komité som skulle lage kartleggingsskjema til en helseundersøkelse.
NKK har nå gjort oppmerksom på at Frode Lingaas v/Norges Veterinærhøgskole i samarbeid med NKK
arbeider med et webbasert system for helseundersøkelser. Dette er bygget opp av moduler, og kan
tilpasses ulike raser. NVH vil stå som medansvarlig for undersøkelsene, og vil også få
opplysningene. Styret har derfor vedtatt å vente på at denne helseundersøkelsen blir tilgjengelig i stedet
for å lage vår egen.
NKKs Representantskap
Representantskapet møttes 25. april, og NSK var representert ved Torstein Gleditsch.
Juleannonse i Hundesport:
Også i denne perioden kjøpte NSK en hel side til juleannonse i Hundesport nr 11/12, utformet av Lisbeth
Høyem. Annonsen ble dekket økonomisk av deltakerne, og førte ikke til utgifter for klubben.

Solvor Nærland
Inger Merete Ingebrigtsen
Terje Håheim
Torstein Gleditsch
Gro Mandt
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Lisbeth Høyem
Torbjørn Ellingssen

Årsmøte i Norsk Shiba Klubb 29. mai 2009

(Vedlegg 3)

REGNSKAP 2008
Balanse 2008

Konto
1
2
3
4
10
20
30

Kontotekst

Åpningsstatus

Sluttstatus

Kasse

kr

kr

Konto postbanken

kr

25 700,75

kr 42 365,37

Kortsiktig gjeld

kr

-17 063,00

kr -20 396,69

Note 1

Utestående fordringer

kr

655,00

kr

3 760,00

Note 2

Lager Utstillingsrosetter

kr

5 000,00

kr

7 475,00

Lager salgsartikler

kr

11 820,00

kr

8 370,00

Utstillingsmateriell

kr
Sum:

Overskudd 2008
Kontrollsum

-

-

kr

26 112,75

kr

15 460,93

kr

41 573,68

Resultat 2008

104
110
111
112
120
130
180
181
182
183
184
198
199
200
201
202
210
220
221
230
240
245
250
260
270
280
281
282
283
284
285
286
298
299

-

kr

-

kr 41 573,68

kr 41 573,68

Regnskap 2008

Budsjett 2008

Kontotekst

Utgifter

Medlemskontingent overført fra NKK

kr

-

Inntekter
kr 43 600,00

kr

37 000

Salg av klubbeffekter

kr

-

kr 23 263,00

kr

10 000

Salg av Shiba-kalender

kr

-

kr 10 700,00

kr

12 000

Annonse i Shibakalender

kr

-

kr

2 400,00

kr

5 000

Annonser i Medlemsblad

kr

-

kr

300,00

kr

1 000

Annonser for medlemmer i HSP

kr

-

kr

6 300,00

kr

7 000

Utstillinger påmeldingskontigent

kr

-

kr 13 750,00

kr

10 000

Utstillinger katalogsalg

kr

-

kr

kr

-

Utstillinger katalogannonser

kr

-

kr

kr

-

Utstillinger Salg av mat og drikke

kr

-

kr

3 500,00

kr

5 000

Utstillinger loddsalg

kr

-

kr

1 960,00

kr

2 500

Renteinntekter

kr

-

kr

52,55

kr

-

Andre inntekter

kr

-

kr 18 460,00

kr

-

Aktivitetsavgift utstillinger

kr

Samarbeidsavgift NKK

kr

Kollektiv abonnement ”Hundesport”

kr

Annonsering i ”Hundesport”

kr

6 562,50

Kostnader årsmøte

kr

Kostnader styremøter
Kontorrekvisita og porto

Inntekter

1 642,81
-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

kr

-

kr

7 000

3 199,45

kr

-

kr

3 000

kr

999,24

kr

-

kr

1 000

kr

1 798,50

kr

-

kr

3 000

Medlemsbladet produksjon og utsending

kr

31 839,19

kr

-

kr

32 000

Trykking og utsending av shibakalender

kr

4 650,00

kr

-

kr

8 500

Drift av nettside

kr

1 595,00

kr

-

kr

1 800

Kjøp av klubbeffekter

kr

12 819,91

kr

-

kr

7 500

Premieringer i klubben

kr

6 241,50

kr

-

kr

2 000

Utstillinger dommerkostnader

kr

4 874,30

kr

-

kr

3 500

Utstillinger premier

kr

2 048,75

kr

-

kr

2 500

Utstillinger katalogtrykking

kr

412,50

kr

-

kr

-

Utstillinger leie av lokaler

kr

1 062,50

kr

-

kr

2 500

Utstillinger kjøp av mat og drikke for salg

kr

2 340,59

kr

-

kr

2 000

Utstillinger kjøp av lodd og gevinster

kr

1 280,00

kr

-

kr

1 000

Utstillinger Annonse og andre utgifter

kr

3 824,00

kr

-

kr

3 000

Renteutgifter og gebyrer

kr

303,00

kr

-

kr

500

Andre utgifter

kr

22 304,00

kr

-

kr

2 500

kr

109 492,43

kr

16 435,93

kr

125 928,36

Sum:
Resultat 2008
Kontrollsummer:

1 337,50

Utgifter

7

kr 125 928,36

1 500
-

kr 84 800,00

kr 89 500,00

4 700,00
kr 125 928,36

kr 89 500,00

kr 89 500,00

NOTER TIL REGNSKAPET
Note 1: Kortsiktig gjeld
Innbetalt kontingent for 2009 overført fra NKK i 2008
Trykking Shibaavisa 04/08

11 600,00
8 796,69
20 396,69

Note 2: Utestående fordringer
Artikler kjøpt i 2008, bet tidlig 2009

3 760,00
3 760,00

Kassererens kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2008 viser et godt resultat. Det er nå meget god økonomi i klubben
Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på 15.460,93
Verdi av lagerbeholdning er 8.370,00
Kortsiktig gjeld 31.12.08 er 20.396,69 (se note 1)
Utestående fordringer 31.12.08 er 3.760,00 (se note 2)
Bilag 133 (kiosksalg) og 134( katalogsalg) er tiljustert i fb.m. Shibaspesialen da det ikke er ført
separate regnskap.
Regnskapet er avstemt mot kontoutskrift fra bank, og er så langt jeg kan se korrekt.
Sarpsborg 26.04.2009
Terje Håheim
kasserer

Regnskapet er sendt revisor og revisjonsberetningen vil bli lagt frem på årsmøtet.
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(Vedlegg 4)

NSKs handlingsplan for perioden 2009/2010
Målsetting for perioden:
Styret og medlemmene vil fortsette å arbeide for at alle shibaeiere skal føle tilhørighet til Norsk
Shibaklubb. I denne perioden vil øket kompentanse innen rase, helsekartlegging og avl stå sentralt.
Prioriterte oppgaver i perioden:
- Trykke opp og distribuere rasekompendium til autoriserte dommere, elever og aspiranter for
rasen, og også til registrerte oppdrettere av shiba. I tillegg skal kompendiet legges ut på klubbens
nettside, slik at denne kunnskapen om rasen blir lett tilgjengelig for alle interesserte.
-

Planlegge og arrangere dommerseminar i 2010 i samarbeid med NKK.

-

Tilpasse og gjennomføre helseundersøkelse når NVS/NKKs webaserte kartleggingssystem er
klart, om mulig i denne perioden.

-

Iverksette arbeidet til sunnhetsutvalget i rasen.

-

Støtte opp under NKKs storsatsing Oppdretterskolen, slik at kompetansen innen genetikk, avl,
helse og hva som forventes av oppdrettere økes hos våre medlemmer. Spesielt gjelder dette
oppdrettere, hannhundseiere og våre tillitsvalgte sentralt og lokalt.

-

Arrangere raseutstilling med kiosksalg og deltakerfotografering i Hallingdal 2010 innenfor rammen
av Japanspesialen. Dette skal skje i samarbeid med NAK og NAAK.

-

Vedlikeholde og fortsette utvidelsen av innhold på klubbens nettside. Bl.a. skal det legges ut en
oversikt over shibaer som har godkjennelse som ettersøkshund og alle 18 nummer av Shiba-Nytt,
som ble utgitt av interesseforeningen Shibaens venner i perioden 1990-1998.

-

Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-A-Visa. Fortsette med en blanding av fagstoff,
informasjon og beretninger i bladet.

-

Fortsette å utvikle klubbeffekter av høy klasse og Shibakalender ved hjelp av kvalifiserte
designere. Selge disse gjennom sponsorgruppen.

-

Profilere shibarasen og klubben gjennom bl.a. stands på Bjerke og Dogs4all, samt helsides
juleannonse i Hundesport.

-

Delta ved NKKs Representantskap (RS).
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(Vedlegg 5)

BUDSJETT 2009
104
110
111
112
120
130
180
181
182
183
184
198
199
200
201
202
210
220
221
230
240
245
250
260
270
280
281
282
283
284
285
286
298
299

45 000
20 000
10 000
3 000
1 000
6 000
15 000
2 000
3 000
2 500
250
0

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

107 750

INNTEKTER
Aktivitetsavgift utstillinger
Samarbeidsavgift NKK
Kollektiv abonnement ”Hundesport”
Annonsering i ”Hundesport”
Kostnader årsmøte
Kostnader styremøter
Kontorrekvisita og porto
Medlemsbladet produksjon og
utsending

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

Trykking og utsending av shibakalender
Drift av nettside

Kjøp av klubbeffekter
Premieringer i klubben
Utstillinger dommerkostnader
Utstillinger premier

Utstillinger katalogtrykking
Utstillinger leie av lokaler
Utstillinger kjøp av mat og drikke for
salg
Utstillinger kjøp av lodd og gevinster
Utstillinger Annonse og andre utgifter
Renteutgifter og gebyrer
Andre utgifter

2 000
1 500
4 000
500
9 000

UTGIFTER

103 000

RESULTAT

4 750
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Årsmøte i Norsk Shiba Klubb 29. mai 2009

(Vedlegg 6)

STEMMESEDDEL VED VALG 2009
Kandidatene presenteres på side 13 og fremgangsmåte ved forhåndsstemme er beskrevet på side 14.

Nestleder

Kasserer

Styremedlem

Torstein Gleditsch

Terje Håheim

Johanne Bertling

Ny

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Ny

To kandidater til ett verv, sett 1 X
JA

Wenche Ulleberg-Bøhmer Ny

JA
BLANK

Varamedlem

Revisor

Vararevisor

Valgkomite

Vara valgkomite

Tre kandidater til tre verv, sett 3 X
JA
BLANK

Lone Filipsen

Gjenv

Eirik Knudsen

Gjenv

JA

BLANK

Eivind Mjærum

Ny

JA

BLANK

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Gullborg Knudsen

Gjenv

To kandidater til to verv, sett 2 X
JA
BLANK

Hilde Schyttelvik

Ny

Per Oddvar Sæth

Sara Hauge

Tom Hofsli

Ny

Karstein Thunes

Ny
11

JA

BLANK

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

BLANK
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VALG 2009
NKK ved Ole Arild Fossmo, har vurdert vedtak fattet på Årsmøtet 2008 om endret valgordning i NSK og sier bl.a.;
"Altså det å slik som beskrevet bli pålagt å stemme ja når det ikke finnes motkandidater, kan ikke godtas.(Det
samme også selvfølgelig om det er flere kandidater som er foreslått, her og kan enhver benytte sin rett til å stemme
blankt)" Styret har tatt dette til etterretning, og laget en stemmeseddel der det er mulig å stemme blankt.

Valgkomiteens presentasjon av kandidater på valg 2009.
Nestleder : Torstein Gleditsch, 51 år, Bor på Nesodden.
Har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo og jobber nå som sikkerhetssjef i et større sikkerhetsfirma. Allsidig
organisasjonserfaring; 30 år som speiderleder i alle nivå opp til gruppeleder, Kaptein i avsnittstab i Heimevernet,
styremedlem i borettslag, hyttestyrer osv. Har vært styremedlem i klubben siste periode. Har en 4 år gammel Shiba
hannhund.
Kasserer: Terje Håheim, Bor i Sarpsborg.
IT konsulent, har vært kasserer for klubben i siste periode. Har en 2 år gammel Shiba tispe.
Styremedlem: Johanne Bertling, 30 år, Bor i Oslo men flytter i løpet av året til Tromsø.
Bedriftsøkonom, studere for øyeblikket jus. Har en 9 mnd gammel Shiba tispe.
Styremedlem: (foreslått av Lisbeth Høyem) Wenche Ulleberg-Bøhmer. Bor på Nannestad.
For tiden hjemmeværende. Oppvokst med hunder, Akita og Shiba. Er medeier i kennel Negi Inu. Leder i Norsk
American Akita Klubb og styremedlem i NKK avdeling Oslo & Akershus. Har vært varamedlem i klubben tidligere.
Varamedlem til styret: Eivind Mjærum 69 år, Bor i Hobøl.
Mangeårig formann i Norsk Kennel Klub og tidligere leder i Norsk Shiba Klubb. Oppdretter av flere raser under
kennelnavnet Mjærumhøgda, lang erfaring med hunder. Også dommer for en rekke raser.
Varamedlem til styret: Lone Fillipsen. Bor i Tromsø.
Sykepleier. Foreningserfaring. Har nå to Shiba, en hann på 4 år og en tispe på 5 år. Har vært varamedlem i klubben
siste periode.
Varamedlem til styret: Eirik Knudsen 36 år, bor i Bergen.
Daglig leder Spar-butikk. Har hatt Shiba i 5 år, Er medeier i kennel Shibatroll. Har vært varamedlem i styret i siste
periode, er også medlem i sponsorgruppen.
Revisor: Per Ivar Seth. Bor i Åndalsnes.
Har vært revisor for klubben i flere perioder. Har hatt hund i mange år. Har en 5 år gammel Shiba hannhund.
Vara revisor: Sara Haugen. Bor på Rena.
Organisasjonserfaring. Har vært vara revisor siste periode. Har en 3 år gammel Shiba.
Valgkomiteen: Gullborg Knudsen. Bor i Bergen
Hjelpepleier, Organisasjonserfaring. Er medeier i kennel Shibatroll. Har hatt hund i mange år. Shiba siste 5 år.
Valgkomiteen: Hilde Schyttelvik, 35 år. Bor i Røyken.
Jobber i hjemmetjenesten. Shiba siden 2001. Har nå 3 Shiba. Har kennel Kichiko.
Varamedlem i valgkomiteen: Tom Hofsli Bor Stokke.
Lang erfaring med hunder. Nestleder i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold. Er medeier i kennel Willemo.
Varamedlem i valgkomiteen: Karstein Thunes, 57 år, Bor i Bergen.
Boligkonsulent. Organisasjonserfaring. Har hatt Shiba siden 1998. Har nå to Shiba tisper på 6 og 9 år.
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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

Konvolutten skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen,
altså senest 22.mai 2009.
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FULLMAKT
Jeg ____________________________________ gir med dette

____________________________________fullmakt til

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 29. mai 2009.

________________________
Sted / dato

_______________________________
Underskrift

(Medbringes til årsmøtet av den person som har fått fullmakt)

__________________klipp____________klipp_______________klipp____________

STEMMEKONTROLLSKJEMA
For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne kontrollere
at du er stemmeberettiget.
Denne lappen må derfor sendes med når du sender din stemmekonvolutt,
slik at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer.
Legg den IKKE i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!!!

Stemmen er avgitt av:__________________________________
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RETUR:
NSK v.Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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