INNKALLING
OG
ÅRSMØTEPAPIRER

NORSK SHIBA KLUBB
2011

Det innkalles til
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
10. JUNI 2011
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 2010 (Vedlegg 3)
4) Handlingsplan 2011-2012 (Vedlegg 4)
5) Budsjett 2011 (Vedlegg 5)
6) Innkomne forslag (Vedlegg 6 og 7)
7) Valg (Vedlegg 8)
8) Utdeling av utmerkelser
9) Avslutning
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Sak 1. Konstituering.

Vedlegg 1

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

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

Vedlegg 2

Styrets beretning for perioden 2010 - 2011
Styret har bestått av:

Leder: Torstein Gleditsch
Nestleder: Ann Margot Whyatt
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Terje Håheim
Styremedlemmer: Solvor Nærland, Gro Mandt og Lone Fillipsen.
Varamedlemmer: Eirik Knudsen, Eivind Mjærum og Lise Kommisrud
Styret har pr. 04.04.2011 hatt 8 styremøter, alle via Skype. Også varamedlemmene har vært innkalt til
møtene.
Økonomi/medlemstall:
Selv om vi i 2010 gikk med et underskudd på kr. 15.305,79 er økonomien god. Budsjettert underskudd var
28.900. Differansen forklares i økt verdi på varelager for effekter, momskompensasjon fra NKK samt at
Dommerkonferansen ble flyttet til 2011. Verdien av varelageret er nå om lag 30.000, verdsatt til
innkjøpsverdi.
Helseundersøkelsen, Avlsrådskurs og Informasjonsheftet var de største utgiftspostene utover de vanlige i
denne regnskapsperioden. Dommerkonferansen er belastet regnskapet for 2011.
Antallet medlemmer med betalt kontingent var pr 31.12.2009 272 personer og pr 31.12.2010 334
personer, en økning på 62 (+23%). Pr 03.05.2011 er antallet medlemmer som har betalt kontingent
kommet opp i 316 personer.
Klubben er nå registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og har fått et eget organisasjonsnummer:
895 871 532
Dommerkonferansen:

Dommerkonferansen ble gjennomført med stor suksess på Rica Hotel Gardermoen 5.mars. Det var 11
motiverte dommere som deltok med Christen Lang og Eivind Mjærum som instruktører. I tillegg til
dommerne, deltok mange fra styret. Noen shiba med eiere var invitert for å kunne vise shiba-spesifikke
egenskaper samt gi dommerne noe å bryne seg på under øvelsesbedømmingen. Et fyldig referat kan
finnes i Shib-a-visa nr. 1 2011.
Helseundersøkelse:
I februar ble det gjennomført et møte mellom Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen og representanter fra
styret. Her ble undersøkelsen nøye gjennomgått, og vi fikk oversendt alle detaljresultatene fra
undersøkelsen i etterkant. Konklusjonen var imidlertid hyggelig: Shiba er en sunn rase! Detaljresultatene
vil bli gjennomgått av sunnhetsutvalget i neste periode. Hovedrapporten fra undersøkelsen er nå lagt ut
på klubbens hjemmesider. Alle medlemmer har fått passordet til rapporten i Shib-a-visa.
Informasjonshefte om Shiba

Styret har utarbeidet et informasjonshefte om Shiba, som har blitt godt mottatt alle steder det har blitt
presentert. Heftet er basert på presentasjonen av Shiba som klubben for en stund siden utarbeidet for
Hundesport. Presentasjonen har blitt litt omarbeidet og gitt en bedre grafisk utforming. Heftet er gratis og
deles ut på våre arrangementer. I tillegg ligger den også fritt tilgjengelig på våre hjemmesider.
Raseansvar for 4 japanske raser
Som bestemt på årsmøtet i fjor, har klubben etter søknad til NKK nå fått raseansvar for de japanske
rasene Hokkaido, Shikoku, Kai og Kishu. Dette gjør at vi nå at vi fritt kan ha disse rasene med på
Japanspesialen og tildele de nye rasene stor-cert. Samtidig medfører raseansvaret også et ansvar for
utviklingen av disse rasene når de eventuelt dukker opp i Norge.
Dogs4All

Klubben hadde i år som i fjor, stand på Dogs4All på Lillestrøm, og den var som vanlig var godt besøkt.
Mange tok med seg vårt gratis informasjonshefte som viste seg å være midt i blinken for slike
arrangement.
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Japanspesialen 2010

Japanspesialen 2010 var som vanlig en suksess med hensyn til bl.a. vær, deltakere og gjennomføring.
Shibaspesialen er en av de tre rasespesialene på Japanspesialen, og har storcert for shiba. Til
Shibaspesialen i 2010 var det påmeldt 61 voksne shiba og 19 shibavalper. Dommerne var Arne Foss og
Liz-Beth Liljequist (valper). I tillegg var det påmeldt tilsammen 50 voksne hunder og 5 valper fra øvrige
inviterte raser, deriblant en shikoku.
Vi fikk et overskudd på utstillingen på ca kr 11.000,-.
Klubben stilte med egen kiosk i tilknytning til sekretariatet, og ansvarlig for denne var Per og Kari
Pedersen. Her ble det også solgt klubbeffekter ved Eirik Knudsen fra sponsorgruppen.
Klubbens Nettsider

Harriet Skogen Gleditsch er fortsatt ansvarlig webmaster, med Bengt Eggen som medansvarlig for
publisering. Nettsiden vår har fortsatt meget høy kvalitet.
Klubben har nå også fått domenet www.norskshibaklubb.no som nok etter hvert vil bli den offisielle
adressen.
Shib-A-visa

Lisbeth Høyem har vært redaktør for medlemsbladet også i denne perioden.
På grunn av omstendigheter vi ikke hadde kontroll over kom det bare ut 3 nummer i 2010. På den annen
side fikk vi et godt og fyldig vårnummer som vi håper mange har glede av.
Distrikter/kontaktpersoner:

Det er kontaktpersoner i alle distrikt. 3 av 5 distriktskontakter har meldt om felles arrangement for Shibaeiere med sine hunder i sine distrikt. Innholdet har variert fra felles turer og treff til felles trening.
Klubbeffekter

Klubben fikk laget en del nye T-skjorter og college-gensere med Shibamotiv og adressen til klubbens
nettside. Disse artiklene ble veldig populære og noen modeller er allerede utsolgt.
Juleannonse i Hundesport

Også i denne perioden kjøpte NSK en hel side til juleannonse i Hundesport nr 11/12 for å profilere rasen.
Annonsen, som ble utformet av Lisbeth Høyem, ble dekket økonomisk av deltakerne, og førte ikke til
utgifter for klubben.
Aktiviteter knyttet til NKK

To fra styret deltok i år på NKK’s avlsrådskurs. I tillegg har enkelte styremedlemmer deltatt på NKK’s
oppdretterskole del 2 og på NKK’s organisasjonskurs for egen regning. Klubbens leder representerte
også klubben på ekstraordinært representantskapsmøte i november.
I tillegg har klubben svart på en rekke høringer fra NKK.
Valpeformidling:

Gro Mandt har vært valpeformidler i perioden.
19 nye shibakull med totalt 73 valper har i perioden blitt annonsert på klubbens nettside. I tillegg kommer
3 større valper/ voksne shiba for omplassering/salg. Det har vært 51 henvendelser fra interesserte på epost og ca. 10 på telefon.
Torstein Gleditsch, Ann Margot Whyatt, Lisbeth Høyem, Terje Håheim, Solvor Nærland, Gro Mandt, Lone Fillipsen
Varamedlemmer: Eivind Mjærum, Erik Knudsen, Lise Kommisrud

6

Årsmøte i Norsk shiba klubb 10. juni 2011

Sak 3. Regnskap 2010 med revisjonsberetning

Vedlegg 3

Balanse 2010
Kontotekst

Åpningsstatus

Sluttstatus

Kasse

kr

kr

Konto postbanken

kr

54 462,72

kr

Kortsiktig gjeld

kr

-17 800,63

kr -33 944,45

Note 1

Utestående fordringer

kr

445,00

kr

Note 2

Lager Utstillingsrosetter

kr

5 782,90

kr

5 270,40

Lager salgsartikler

kr

10 168,00

kr

24 781,50

Utstillingsmateriell

kr
Sum:

Resultat 2010
Kontrollsum

-

-

kr

53 057,99

kr

-15 305,79

kr

37 752,20

Resultat 2010

41 644,75
-

kr

-

kr

37 752,20

kr

37 752,20

Regnskap 2010

Budsjett 2010

Kontotekst

Utgifter

Medlemskontingent overført fra NKK

kr

-

kr

62 650,63

kr

58 000

Salg av klubbeffekter

kr

-

kr

17 616,50

kr

15 000

Salg av Shiba-kalender

kr

-

kr

14 646,00

kr

10 000

Annonse i Shibakalender

kr

-

kr

3 760,00

kr

3 000

Annonser i Medlemsblad

kr

-

kr

575,00

kr

500

Annonser for medlemmer i HSP

kr

-

kr

8 954,00

kr

5 000

Utstillinger påmeldingskontigent

kr

-

kr

31 493,87

kr

25 000

Utstillinger katalogsalg

kr

-

kr

1 680,00

kr

2 000

Utstillinger katalogannonser

kr

-

kr

kr

-

Utstillinger Salg av mat og drikke

kr

-

kr

5 176,16

kr

4 000

Utstillinger loddsalg

kr

-

kr

2 982,33

kr

3 000

Renteinntekter

kr

-

kr

82,27

kr

100

Andre inntekter

kr

-

kr

21 523,50

kr

-

Aktivitetsavgift utstillinger

kr

2 711,00

kr

-

kr

Annonsering i ”Hundesport”

kr

13 782,50

kr

-

kr

7 000

Kostnader årsmøte

kr

9 382,31

kr

-

kr

6 000

Kostnader styremøter

kr

367,29

kr

-

kr

1 500

Kontorrekvisita og porto

kr

3 420,45

kr

-

kr

3 000

Medlemsbladet produksjon og utsending

kr

41 207,35

kr

-

kr

46 000

Trykking og utsending av shibakalender

kr

6 351,25

kr

-

kr

6 000

Drift av nettside

kr

2 155,00

kr

-

kr

2 000

Kjøp av klubbeffekter

kr

25 003,00

kr

-

kr

15 000

Premieringer i klubben

kr

kr

-

kr

3 000

Utstillinger dommerkostnader

kr

14 073,84

kr

-

kr

10 000

Utstillinger premier

kr

11 963,19

kr

-

kr

2 500

Utstillinger katalogtrykking

kr

716,17

kr

-

kr

500

Utstillinger leie av lokaler

kr

4 466,00

kr

-

kr

5 000

Utstillinger kjøp av mat og drikke for salg

kr

2 696,15

kr

-

kr

1 000

Utstillinger kjøp av lodd og gevinster

kr

kr

-

kr

1 500

Utstillinger Annonse og andre utgifter

kr

5 978,33

kr

-

kr

4 000

Renteutgifter og gebyrer

kr

530,00

kr

-

kr

500

Andre utgifter

kr

41 642,22

kr

-

kr

37 500

kr

186 446,05

kr

-15 305,79

kr

171 140,26

Sum:
Resultat 2010
Kontrollsummer:

Inntekter

-

-

Utgifter

-

kr 171 140,26

Inntekter

2 500

kr 154 500,00

kr 125 600,00

-28 900,00
kr 171 140,26
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Noter til regnskapet
Note 1: Kortsiktig gjeld
Innbetalt kontingent for 2011 overført fra NKK i 2010
Shibaavis 03/2010

19 200,00
14 744,45

33 944,45

Note 2: Utestående fordringer
Ingen

0,00

Kassererens kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2010 viser et godt resultat, og med et noe lavere underskudd enn budsjettert
(om lag 13.600)
Dette grunnet økt varelager av effekter, samt at dommerkonferansen ble flyttet til
2011
Det er nå meget god økonomi i klubben

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på 15.305,79
Verdi av lagerbeholdning 31.12.2010 er 30.051,90
Kortsiktig gjeld 31.12.2010 er 33.944,45 (se note 1)
Det er ingen utestående fordringer pr. 31.12.2010

Regnskapet er avstemt mot kontoutskrift fra bank, og er så langt jeg kan se korrekt.
Sarpsborg 17.03.2011
Terje Håheim
kasserer
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2011/2012

Vedlegg 4

Handlingsplan for perioden 2011-2012
Hovedfokus i denne perioden vil være enkelt-resultater etter helse- og atferdsundersøkelsen og
arrangement av et oppdretterseminar innen rasen. Sunnhetsutvalget vil være sentralt i dette
arbeidet. I tillegg vil gjennomføringen av Japanspesialen i pinsen også denne gang være en
omfattende oppgave for klubben.
Prioriterte områder i perioden:


Gjennomgå detaljresultatene fra helseundersøkelsen for å trekke ut mer informasjon samt
indentifisere områder som trenger videre oppfølging.



Arrangere oppdretterseminar innen rasen for shibaoppdrettere, hannhundeiere og andre
medlemmer med særlig fokus på helse- og adferdsundersøkelsen.



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



Utarbeide en organisasjonshåndbok, der oppgavene for alle verv, komitéer og utvalg i
klubben vil bli beskrevet.



Fullføre påbegynt arbeid med å oversette rasekompendiet til engelsk.



Prøve å få til et samarbeid med Vetetrinærhøgskolen innen et viktig tema identifisert i
helseundersøkelsen.



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



Vedlikeholde og fortsatt utvikle klubbens nettside.



Støtte opp under distriktskontaktene og aktivitetene i distriktene.



Fortsatt utvikle, lage og selge klubbeffekter og shibakalender av høy kvalitet.



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



I tillegg støtte opp under NKKs Oppdretterskole, 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 2011.

Vedlegg 5

Budsjett 2011
Kontotekst
Medlemskontingent overført fra NKK
Salg av klubbeffekter
Salg av Shiba-kalender
Annonse i Shibakalender
Annonser i Medlemsblad
Annonser for medlemmer i HSP
Utstillinger påmeldingskontigent
Utstillinger katalogsalg
Utstillinger katalogannonser
Utstillinger Salg av mat og drikke
Utstillinger loddsalg
Renteinntekter
Andre inntekter
Aktivitetsavgift utstillinger
Samarbeidsavgift NKK
Kollektiv abonnement ”Hundesport”
Annonsering i ”Hundesport”
Kostnader årsmøte
Kostnader styremøter
Kontorrekvisita og porto
Medlemsbladet produksjon og utsending
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
Sum:
Overskudd 2011
Kontrollsummer:

Utgifter

Inntekter
64 000
17 500
12 500
3 500
1 000
8 000
30 000
2 000
0
5 000
3 000
100
18 000

3 000
0
0
8 000
10 000
1 000
4 000
50 000
7 500
2 500
15 000
1 000
10 000
5 000
1 000
5 000
3 000
1 500
3 000
1 000
30 000
161 500
3 100
164 600
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Sak 6. Innkomne forslag
Sak 6. A) Ansvar for endringer i årskonkurransene.
Forslagsstiller: Styret.

Vedlegg 6

Styrets forslag: Kriterier for årskonkurransene vedtas av styret.
Begrunnelse: Det er dette som er gjeldende praksis, og styret ønsker å fortsette denne
praksisen. Styret ønsker at dette blir fastslått av årsmøtet, slik at det er helt klart hvem som har
ansvar for å vedta endringer i kriteriene for årskonkurransene.
Ved at styret formelt får ansvaret for å vedta endringer, sikrer man at kriteriene kan tilpasses på
kort varsel dersom det gjøres endringer i utstillingsreglene. Styret viderefører praksisen med
høring blant medlemmene før vesentlige endringer i kriteriene.

Sak 6. B) Utregning av årets veteran
Vedlegg 7
Forslagsstiller: Schyttelvik, Kommisrud, Nagel, Ulleberg-Bøhmer
Sak til årsmøte i NSK 2011

Utregning årets veteran.
Denne saken har vært tatt opp tidligere i år på ett styremøte. Vi sender denne som sak til
årsmøte fordi vi ønsker også at medlemene skal få komme med synspunkter i denne saken. Pr.
01.01.2011 er det nye utstillingsregler hvor det kan bli vanskeliger å oppnå krav om gjeldene
krav for å gå videre og anser at veteraner skjelden/aldri er blant de 4 beste i BTK/BHK. Det kåres
BIR og BIM med kun exellent. Vi ønsker fremdeles å ha en egen utregning på årets veteren for vi
synes det blir mer rettferdig.
Mvh
Laila, Hilde, Wenche og Lise
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Utregning av årets veteran
Håper at styret på nytt kan ta saken om utregning av årets veteran opp på nytt.
Total fremmøtte
veteraner:
BIR
BIM
2.veteran
3.veteran
4.veteran

1-2

3-5

6-8

Over 8

5
4
3
X
X

7
6
5
4
3

9
8
7
6
5

11
10
9
8
7

Denne tabellen er hentet fra Japan Spisshund klubb sin hjemmeside.
Dette systemet er likt som det vi bruker i dag, men inndelingen på antall fremmøtte er forskjellig.Etter de
nye regler som gjelder fra 2011 så er det kun exellent som får gå videre. Ved å ha et eget utregnings system

kun for veteraner så vil flere veteraner samle poeng.
Når det gjelder antall utstillinger som er gjeldene så skal det være lik dagens system.
Skulle det være to eller flere veteraner med samme poengsum, skal den veteran som ligger høyest på årets
utstillings shiba av disse hundene vinne. Resultatet på hvilken veteran som plasserte seg best på spesialen
skal ikke være avgjørende. Det kan være at ingen av de hunder som har lik poengsum stiller eller
plasseres..
BIR/BIM veteran:
Her får eiere selv ta ansvar for å gi beskjed til den som regner ut poengene om hunden ble BIR veteran
eller BIM veteran. (Det holder selvfølgelig med at en eier gir tilbakemelding) Blir ikke det gitt noen
tilbakemelding blir det heller ikke utdelt noen poeng. Her må vi som eier ta ansvar.
På noen av utstillingene kan man lese fra dog web hvem som ble BIR/BIM veteran hvis det da er kun
hanner eller tisper som stilt.
I systemet som brukes i dag samler kun veteraner poeng hvis de blir plassert i BHK/BTK.
Veteraner som plasseres i BHK/BTK skal konkurrere på lik linje om årets beste utstillings shiba, dette
uavhengig av veteran listen.
Så en veteran kan stå på to lister årets utstillings shiba og årets veteran.
Slik dagens system er så kan en i teorien være uheldig og ikke få kåret årets veteran, ved at ingen av
veteranene er plassert i BHK/BTK.
Med å få en egen liste på veteraner håper man at man kan få med flere veteraner på utstilling, De eldres og
selv om man har en flott hund kan de ha lite å stille opp mot alle de gode flotte yngre hundene som er med.
Vi burde verdsette de gamle mer, mange av de har bidratt til de yngre hundene gjennom avl.
Landet vårt er langstrakt og mange har ikke tilbud om mange utstillinger i nærheten, men vi på Østlandet
har mye å velge mellom. Så taktikken vår kan være å stille på mange små utstillinger for å samle poeng
etter dagens system, og droppe de store utstillingene da man kan med stor sannsynlighet ikke får noen
poeng. Muligheten for at men blir plassert blant de 4 beste er større på de små utstillingene.
Man ønsker å ha med alle veteraner uansett hvor de måtte bo i landet.
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Nkk kårer årets veteran ut i fra egne lister.
Eksempler:
1 På NKK Hamar ble BIR veteran hunden ikke plassert i BTK, Men BIM veteran hunden ble plassert i
BHK. Det vil si at BIM veteran hunden fikk poeng og ikke BIR veteran hunden. Rettferdig??
2 Vi har også eksempler på hunder som har plassert seg i BIG eller BIS Veteran men ikke plassert seg i
BHK/BTK. Disse hundene må vel være av meget god kvalitet når de blir plassert her??
Man kan sikkert finne flere eksempler, men det er vel ikke nødvendig.
Vi håper at styret kan ta dette opp på et styremøte og ta en stilling til det. Eller må denne saken tas opp på
årets årsmøte, da det er et årsmøtevedtak på gjeldene regler?.
MVH
Hilde Schyttelvik
Lise Kommisrud
Wenche Ulleberg-Bhømer
Laila Nagel

STYRETS INNSTILLING TIL INNKOMMET FORSLAG OM NYE BEREGNING FOR VETERANER:
Styret innstiller på at dagens beregningsmåte for veteraner beholdes.
Begrunnelse: Styret har behandlet omtrent likelydende sak i styret to ganger, og begge ganger har styret
valgt å stå på dagens beregningsmåte. Siden styret ikke kan se at det har kommet noen nye argumenter i
forslaget som er sendt inn, står styret ved sine vedtak om å beholde dagens beregningsmåte for
veteraner.
Sist behandlet i sak 7/11: Det er veldig vanskelig å finne et system som vil være helt rettferdig. Styret har
fortsatt den mening at årskonkurransene for utstilling skal avgjøres ut fra offentlige resultater jmf vedtak
35/07 og 45/10. Dvs at den veteranen som ligger høyest på ”Årets utstillingshiba”, tildeles tittelen ”Årets
veteran”.
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Sak 7. Valg

Vedlegg 8

STEMMESEDDEL VED VALG 2010
Kandidatene presenteres på side 16 og fremgangsmåte ved forhåndsstemme er beskrevet på side 17.
Les nøye for å se hvor mange kryss du kan bruke til verv der det er flere kandidater!

Nestleder, 2 år

Ann Margot Whyatt

Gjenv

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Kasserer, 2 år

Christen Johansen

Styremedlem, 2 år

Valgkomiteens innstilling:
Lone Filipsen

Gjenv

JA

BLANK

Innkommet forslag:
Cathe Frankrig

Ny

JA

BLANK

To kandidater til ett verv, SETT 1 X

Fem kandidater til tre verv, SETT 3 X
Valgkomiteens innstilling:
Eirik Knutsen

Gjenv

JA

BLANK

Sandra Janzso

Ny

JA

BLANK

Varamedlemmer, 1 år Maria Mathiassen

Ny

JA

BLANK

Innkomne forslag:
Tine Hildich

Ny

JA

BLANK

Wenche Øverland

Ny

JA

BLANK

Revisor, 1 år

Per Ivar Seth

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Vararevisor, 1 år

Sara Hauge

Valgkomite, 2 år

Valgkomiteens innstilling:
Hilde Schyttelvik

Gjenv

JA

BLANK

Innkommet forslag:
Wenche Ulleberg-Bøhmer

Gjenv

JA

BLANK

Harriet Gleditsch

Gjenv

Karstein Thunes

Ny

To kandidater til ett verv, sett 1 X

Vara valgkomite, 1 år
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To kandidater til to verv, sett 2 X
JA
BLANK
JA

BLANK
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Presentasjon av kandidater på valg 2011.
Nestleder

Ann Margot Whyatt: Ett år som styremedlem. Aktiv organisasjons erfaring fra en
rekke organisasjoner. Eier 3 Shiba. Deltatt på NKKs oppdretterskole og NKKs
avlsrådskurs.

Kasserer

Christen Johansen: Mangeårig erfaring som kasserer ( i Borettslag) Ny Shiba eier.
Har en ca. 1 år gammel hannhund

Styremedlem
1 ledig verv

Lone Fillipsen: Flere år som styremedlem. Oranisajonserfaring. Aktiv som
distikskontakt for Nord Norge.Eier 2 Shiba

Cathe Frankrig: Valgkomiteen har ikke mottatt presentasjon av kandidaten.
Varamedlemmer
til styret,
3 ledige verv

Eirik Knutsen: Har vært eier av Shiba siste 7 år. Oppdretter av Shiba siste 4
år. Har vært varamedlem i styret Norsk Shibaklubb siste 3 år. Har
ansvar for klubbens salgseffekter.
Sandra Janzso: Ny Shiba eier. Har 2 unge tisper. Meget aktiv innen forskjellige
områder med hund. (agility/utstilling etc)

Maria Mathiassen: Har vokst opp med Boxere. Hatt Shiba de siste 4 år.
Vært medlem av styret i Norsk fagforbund og byggdelaget
Tine Hildich: Er samboer og har 2 barn. Jeg har tidligere erfaring i fra administrativ
jobbing som leder for Ungdom mot narkotika avd Asker, leder for kafegruppe i 17. mai
komite for skolen og leder for Rock Back Dancers komite. Jeg er villig til å jobbe for
det beste for gruppen, og er ikke redd for å stille opp der det trengs.

Wenche Øverland: Wenche har drevet med faraohunder siden 1993. Hun har
erfaring fra arbeid i hundeklubb og har vært leder av Myndeklubben i Trøndelag i flere
år. Hun er raserepresentant for farohund i Podencoklubben.

Revisor

Per Oddvar Sæth: Har lang erfaring fra klubben i dette vervet.

Vararevisor

Sara Hauge: Har lang erfaring fra klubben i dette vervet.

Valgkomiteen
1 ledig verv

Hilde Schyttelvik: Erfaring fra valgkomiteen. Oppdretter av Shiba
Wenche Ulleberg-Bøhmer: Wenche har vært medlem av klubben i mange år. Hun
har hatt flere verv og oppgaver for NSK. Hun har også erfaring fra andre hundeklubber
og har vært en av de trofaste i arbeidet med Japanspesialen/Shibaspesialen. Wenche
er født og oppvokst med japanske spisshundraser og er i dag oppdretter.
Wenche har vært med å arrangere kurs og treff på Østlandet og som aktiv utstiller,
møter hun mange medlemmer i NSK. Hun vil være et godt tilskudd til valgkomiteen,
siden hun har bred kontaktflate og erfaring fra styrearbeid.

Vara til valg-komiteen,
2 ledige verv

Harriet Skogen Gleditsch: Ett år som vara, klubbens Web master, aktiv (leder) i
klubbens strikkegruppe. eier 2 Shiba
Karstein Thunes: Mangeårig Shibaeier med lang erfaring fra rasen
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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 legges i en ny konvolutt sammen med
stemmekontrollskjema og sendes til

NSK v. Lisbeth Høyem
Leiraplassan 6
7710 Sparbu

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

For at stemmen skal bli godkjent,
må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse
og være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen,
altså senest 3. juni.
Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 3. juni,
så sjekk lokale frister for A-post!
Og send gjerne stemmen i god tid!

18

FULLMAKT
Jeg ____________________________________ gir med dette

____________________________________fullmakt til

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 10. juni 2011.

________________________
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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11.- 12. juni på Hunderfossen Camping
Utstillingen er åpen for
AKITA, AMERICAN AKITA, JAPANSK SPISSHUND, SHIBA, SHIKOKU, HOKKAIDO, KISHU og KAI.
Det arrangeres 3 utstillinger, med 3 cert-muligheter og stor-cert til alle raser (unntatt jap. spissh).
Lørdag

NAAK
NSK

Søndag

NAK
NSK

Angelika Kammerscheid-Lammers: Øvrige, Kim Vigsø Nielsen: Shiba
Storcert: American Akita
Rita Kadike-Skadina: Shiba (øvrige raser bedømmes på søndag!)
Storcert: Shiba
Kim Vigsø Nielsen: Øvrige, Angelika Kammerscheid-Lammers: Shiba
Storcert: Akita
Rita Kadike-Skadina: Øvrige raser
Storcert: Shikoku, hokkaido, kishu, kai

PÅMELDING KUN PÅ FELLES WEB-SKJEMA FOR ALLE 3 UTSTILLINGENE!
Betalings- og påmeldingsfrist 15. mai.
Priser: JK, UK, AK, CH kr 280,- VET, VALP kr 150,50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier, gjelder ikke valp og veteran!
Betalingsfrist 15/5 og betalinger etter dette ilegges 50% tillegg. Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr.
Utenlandske utstillere kan etter avtale betale ved ankomst (IBAN og BIC på nett) Ellers følges NKKs regler.
BETAL TIL FELLES KONTO: 9486.05.45351 Japanspesialen v Terje Håheim, Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
Dommerpresentasjoner, mer info og påmeldingsskjema på:
www.akita.no www.americanakitaklubb.com www.norskshibaklubb.no
Spørsmål til Lisbeth +47 7416 2285 / +47 917 16 284 e. kl 15.00 eller lisbeth@akinuba.no
VELKOMMEN!

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