NORSK CAVALIERKLUBB’S ÅRSMØTE
Digitalt møte via Teams
MANDAG 26.04.2021 KL. 1800

Forberedelses til – og gjennomføring av digitalt årsmøte:
Det gjennomføres i år et tilpasset digitalt årsmøte i Norsk Cavalierklubb med bakgrunn i utviklingen
av koronasituasjonen. Møtet vil foregå på Teams og medlemmene bes melde seg på via denne
linken: https://docs.google.com/forms/d/1_j6OQUwrACXUVsRnk3KXxpODFIMNcL0S5eU2OivLJlg/
På årsmøte vil det bli benytte en egen stemmeapp, denne linken vil dere få tilsendt under årsmøtet.

Forhåndsstemmer må være poststemplet senest 19.04.21. Forhåndsstemmer sendes:
Unni Myrset, Sjurgarden 3, 6270 Brattvåg. Dere som har forhåndstemt, skal ikke sende inn ny.
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å delta til å være ute i god tid før møtestart for å logge seg
inn på Teams. De som får problemer med innlogging bes ta kontakt med Unni Myrset på
messenger(FB) eller e-mail: unni.myrset@gmail.com.
Vi ønsker våre medlemmer velkomne til årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret
Norsk Cavalierklubb
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INNKALING TIL Norsk Cavalierklubb’s ÅRSMØTE 2020
(DIGITALT)
26. april 2021 kl. 1800

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av møtedirigent
Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen
Valg av tellekorps, 3 personer
Godkjenning av innkalling
Årsberetning for 2020
Regnskap for 2020, budsjett for 2020 og 2021
Innkomne saker/forslag
Valg
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5. Årsberetning

ÅRSBERETNING FOR
NORSK CAVALIERKLUBB
2020

Innledning
Medlemstallet for klubben pr. 31.12.2020 var (Kode 40 = 843 medlemmer, Kode 50 = 4
medlemmer).
2020 var klubbens 22. driftsår.

Styret i perioden 01.01.20 – 04.06.20:
Leder:

Aud Schønning

Nestleder:

Liv Anne Klubben

Styremedlem:

Kari Skarpsno

Styremedlem:

Christel Hagen

Styremedlem:

Inger Pettersen

Varamedlem:

Tove Fernås

Varamedlem:

Unni Lima Olsen

Varamedlem:

Unni Myrset

Styret i perioden 05.06.20 – 31.12.20:
Leder

Kari Skarpsno

Nestleder:

Unni Lima Olsen

Styremedlem:

Inger Pettersen

Styremedlem:

Unni Myrset

Styremedlem:

Ingrun Hagen

Varamedlem:

Janicke Sundal

Varamedlem:

Janne Larssen

Varamedlem:

Judith Beate Stenehjem

Aktivitet
•

Styret har hatt 12 telefonmøter som stort sett har vært på Messenger. Det har ikke vært arrangert
styresamling pga COVID19. Messenger har vært flittig brukt gjennom hele året både til diskusjon og
styreavgjørelser.
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•

Klubben arrangerte digitalt oppdretterkurs med 17 deltagere 31.oktober – 1.november 2020. Det var
planlagt et kurs i mai men det ble avlyst pga COVID19

•

Det er ikke gjennomført noe oppdretterseminar i 2020.

•

Det ble arrangert 1 utstilling i 2020: Sola 25.-26.juli. Det var påmeldt lørdagen 7 valper og 40
voksne. Dommer: Børge Espeland. Søndagen var det påmeldt 4 valper og 38 voksne. Dommer:
Linda Kjeksrud.

•

Det ble ikke utregnet mestvinnende i 2020.

•

Norsk Cavalierklubb har donert kr 20 000 til NKK på grunn av den vanskelige økonomiske
situasjoner de var i.

•

Det ble det besluttet å gi ut medlemsblad nr. 2 2020 digitalt. Siden har medlemmer fått velge om de
vil ha bladet digitalt eller i posten.

•

Avlsrådet består av Kari Skarpsno, Unni L Olsen og Annette Bakken. Det ble levert 87
registreringsmeldinger. Det er født 64 kull som er registrerte i databasen. Det er gitt ut 3 advarseler
til oppdrettere

•

Styret har utarbeidet en forvertsavtale som ligger på hjemmesiden under avlsretningslinjer.

•

Hjerteattester for 6 åringer ble samlet inn på slutten av året og sendt inn til NKK for registrering i
DogWeb. Disse er å finne i DogWeb med status «kjent».

•

Informasjon til oppdrettere har gått ut om at nye hjerteattester for avlsdyr tatt etter 01.01.2021 skal
registreres i DogWeb.

•

Klubben har startet med å oppdatere RAS og det er opprettet et arbeidsområde i Dropbox.

•

På slutten av året ble NKK, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldogklubb og 3 av våre oppdrettere
stevnet av Dyrebeskyttelsen Norge.

Økonomi
Økonomien til klubben er god.

Hjemmeside og Facebooksider
Webmaster er Unni Myrset. Det er i gjennomsnitt 1400 innom hjemmesiden pr mnd og det stiger
jevnlig. Den mest besøkte er hjemmesiden. Det er også egen Face-book side for oppdrettere på
oppdretterlisten i Norsk Cavalierklubb.

Klubbens medlemmer
Medlemstallet for klubben pr. 31.12.2020 var 843 medlemmer.
Kari Skarpsno

Unni Lima Olsen

Inger Pettersen

Leder

Nestleder

Styremedlem

Unni Myrset

Ingrunn Hagen

Styremedlem

Styremedlem
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6. Regnskap for 2020, budsjett for 2020 og 2021
Budsjett
Budsjett 2020

Resultat 2020

Salg annonser/Blad
Momskompensasjon
Renteinntekter
Oppdretterliste
Medlemskontingent
Oppdretterseminar/oppdretterkurs
Annen driftsinntekt

kr
kr

1 000 kr
25 000 kr

kr
kr
kr
kr

8 000
290 000
60 000
4 000

Sum inntekter

kr

388 000 kr

Kontor
Telefon/mob.telefon
Datautgifter
Porto Cavalieren
Cavalieren
Helseaktiviteter
Tilskudd møter /konferanser (oppdr.seminar)
Oppdretterkurs
Avlsrådkurs
Styret, reiser, møter
Regnskapskostnader
Redaktør
Webmaster
Diverse kostnader
Antatt underskudd utstillinger
Utstillinger
Ulike kommiteer
Godtgjørelse til Styret
Utgifter Stand Dog4All
Småannskaffelse
Styret og komiteer
Oppdrettermøte
Reklame/annonser
Bankgebyrer + ørediff
Premier og sløyfer
Avgift raseklubenes fellesallianse
Trykking årsmøtepapirer

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

Budsjett 2021

250 kr
13 355 kr
7 200
264 150
19 200
7 370

kr
kr
kr
kr

Budsjett 2022

500 kr
7 000 kr
8 000
250 000
20 000
4 000

1 000
1 000

kr
kr
kr
kr

8 000
250 000
40 000
4 000

311 525 kr

289 500 kr

304 000

5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

124 kr
4 177 kr
5 024 kr

1 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

1 000
5 000
10 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

80 000 kr
30 000
80 000
40 000 kr
10 000
75 000
8 000 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000 kr
15 000
kr
3 000 kr
4 500 kr
15 000
5 000
4 000

48 572 kr
kr
kr
8 000 kr
kr
kr
8 000 kr
kr
kr
20 720 kr
kr
5 611 kr
412 kr
21 000 kr
kr
kr
kr

50 000
30 000
40 000
20 000
10 000
20 000
5 000
8 000
4 000
10 000
10 000
3 000
3 000
4 500
5 000
-

kr
kr
kr
kr

5 700
5 000 kr
7 000
1 000

kr
2 716 kr
kr
kr

5 700
3 000
3 000
1 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

40 000
30 000
50 000
40 000
10 000
30 000
8 500
4 000
8 000
5 000
10 000
10 000
3 000
4 500
5 000
5 000
4 000
5 000
5 000
3 000
7 000
1 000

Sum kostnader

kr

418 200 kr

124 356 kr

251 200 kr

304 000

Sum Driftsresultat

kr

-30 200 kr

187 170 kr

38 300 kr

-

38 300 kr

-

Kostnader

ANNEN RENTEINNTEKT
Renteinntekter
Sum annen renteinntekter
VERDIENDR.MARKEDSB.OMLØPSM.
Overskudd utstillinger
Overskudd utstilling Lillestrøm
Sum verdiendr.markedsb.omløpsm.
ANNEN FINANSKOSTNAD
Utstilling Rogaland
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD

kr

2 033

kr

2 033

SUM ORDINÆRT RESULTAT

kr

189 203 kr
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Balanse

BALANSE PR. 31.12.2019
2020

2019

KORTSIKTIGE FORDRINGER
NKK fordring inntekt utstilling
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER

kr

KONTANTER BANKINNSKUDD OG LIGNENDE
Bank 1594.37.10268
Bank 1638.04.03734
Bank 1503.27.24008
Bank 1503.27.24032
Bank 1503.27.24059
Bank 1503.27.24083
Bank 1503.27.24105
Bank 1503.03.41233
Bank 1503.03.41241
Sun KONTANTER OG BANKINNSKUDD OG LIGNENDE

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

606 821
58 724
10 069
3
1 007
7
496
14 100
12 568
703 794

Sum Omløpsmidler

kr
kr

6 787
6 787

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

444 816
32 859
10 067
3
1 006
7
495
11 297
12 565
513 117

kr

703 794 kr

519 904

Sum Eiendeler

kr

703 794 kr

519 904

EGENKAPITAL

kr

679 549 kr

490 346

LEVERANDØRGJELD
Samlekonto kreditor
Sum LEVERANDØRGELD

kr
kr

16 244 kr
16 244 kr

21 558
21 558

ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Utstilling Rogaland
Gjeld til Marthe Bøhmer
Påløpt kostnad (regnskap)
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD

kr
kr

-8 000 kr
-8 000 kr

-8 000
-8 000

Sum KORTSIKTIG GJELD

kr

24 244 kr

29 558

SUM GJELD & EGENKAPITAL

kr

703 794 kr

519 904

-
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NOTER TIL REGNSKAPET
Inntekter
Inntektene redusert i forhold til budsjett. Momskompensasjon lavere enn budsjett, da kostnadene
for 2019 var lavere enn budsjettert. Oppdretterseminarinntekter er også vesentlig redusert da det
ikke ble gjennomført oppdretterseminar, men 1 oppdretterkurs.

Kostnader
Porto for bladet lavere enn budsjett, da siste blads portoutgifter ble kostnadsført i 2021.
Oppdretterkurs er oppført med kostnad til foredragsholder.
Ingen kostnader for reisevirksomhet på styret. Det er kun gjennomført telefonmøter.
Diverse kostnader er gave til NKK i forhold til den økonomiske situasjonen de var i.
Godtgjørelse til styret. Her er kostnader vedr. webmaster (kr 4 000,-), avlsråd (kr 5 000,-) og
redaktør (kr 8 000,-) ført. I tillegg til kostnader for styret som utgjør kr 4 500,-.
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Revisjonsberetning

Til årsmøtet i Norsk Cavalierklubb
Uttalelse til regnskapet for 2020

Årets resultat / balanse pr 31.12.2020
Fremlagt regnskap for regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr. 189.203,-. Bokført balansesum
pr
31.12.2020 viser kr. 703.794,-, hvor eiendelssiden stort sett består av bankinnskudd.

Utdrag av utførte revisjonshandlinger:

•
•

Utgående saldoer på bank er avstemt mot årsoppgaver fra bank.

•

At innbetalt medlemskontingent er i henhold til de satser som er vedtatt for 2020.

Det er på stikkprøvebasis kontrollert at kostnader og inntekter er dokumentert med bilag og at de
er relevante for NCK

De utførte revisjonshandlingene har ikke avdekket feil eller mangler i regnskapet. Det fremlagte
regnskap kan fastsettes som Norsk Cavalierklubb årsregnskap for 2020.

Årnes, 13.03.2021

Bente S. Bakken
Valgt revisor NCK

Styrets forslag til vedtak:
Årsregnskapet for 2018 og budsjettene for 2021 og 2022 godkjennes slik de foreligger.
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7. Innkomne saker/forslag
7.1

Styret til årsmøtet:

Årsmøte for 2017 godkjente de regler vi har når det gjelder hjerteattester som skal legges inn i
dogweb. Hjerteundersøkelsen må være foretatt veterinær godkjent av NKK. Det som ikke ble
forelagt årsmøtet er sanksjoner ved brudd på denne regelen. Styret og NKK hadde dialog i
desember 2019 om sanksjoner ved brudd. Skulle det bli en økonomisk straff eller avlssperre på kull
ved brudd. Styret ønsket da avlssperre på kull. Det trengs et årsmøtevedtak på sanksjon på
følgende:
Det skal settes avlssperre på valpekull etter foreldre:
-

-

-

Der paring er foretatt før fylte 3 år (det vil jo ikke foreligge godkjent hjerteattest når paringen
fant sted). → Kullet registreres med avlssperre. Avlssperren på kull hvor paring er foretatt før et
eller begge foreldredyrene er fylt 3 år kan ikke oppheves. Etter at foreldredyret fyller 3 år kan den
brukes i avl hvis den får en hjerteattest med resultat FRI for bilyd.
Der foreldredyr er mellom 3-6 år og får resultat bilyd PÅVIST på hjerteattesten og likevel blir
brukt i avl. (Eksempel på dette kan være at en paring foretas uten at foreldredyr har attest eller
har for gammel attest på paringstidspunktet. Når hunden så blir undersøkt får den resultatet
PÅVIST bilyd) → Kullet registreres med avlssperre.
Der foreldredyr er over 6 år, men får resultat bilyd PÅVIST på den første hjerteattesten de tar
etter fylte 6 år. (Eksempel på dette kan være at en paring foretas uten at foreldredyr har attest
eller har for gammel attest på paringstidspunktet. Når hunden så blir undersøkt får den
resultatet PÅVIST bilyd) → Kullet registreres med avlssperre.

7.2

Forslag fra Grethe Yddal om å øke valpeprisen

Når vi ser på hva valper koster på finn.no for tiden, får eg litt tanker om hva vi selger våres valper
for . Vi finner valper opp i en pris av 45 000, og vi tar 20 000 for våres, Altså under halvparten. I
resten av samfunnet vårt, henger pris og kvalitet tett sammen . Vi hevder hele tiden at å kjøpe hos
seriøse oppdrettere, det er dei tryggeste valpene å kjøpe, I alle fall er dei testene tatt som vi er
pliktige å følge, Men vi setter samtidig en pris på valpene , som tilsier at vi kanskje selger en vare
som ikkje er den med høgst kvalitet.
Eg ønsker at valpeprisen skal tas opp på årsmøtet også i år.

7.3

Forslag fra Nina Kallekleiv

Valpepris
To forslag som kan stemmes over ift dette:
1. Foreslår ny veiledende pris på kr. 35.000
2. At pris på valp er klubben uvedkommende. Oppdrettere står fritt til å sette den pris de selv ønsker
for valpene
Veiledende pris på kr. 20.000,- gjenspeiler ikke markedet eller det arbeidet som ligger i å avle på
den mest krevende rasen vi har ift antall krav. Andre raser med ingen avlskrav ligger høyere i pris.
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Blandingshunder uten verken avlskrav, stamtavle, kompetanse i avlsarbeide, utstillingsresultater
eller noe som helst ligger på det dobbelte og gjerne mer. Ulovlige importer fra valpefabrikker hvor
hundene lever under alvorlig omsorgsvvikt ligger på 50-100+ % mer enn NCK sin veiledende pris
pdd. Markedet er sprengt og etterspørselen på cavalier valp er mye større enn tilbudet.
Valpekjøpere som ikke har lest den veiledende prisen på nck sin side, reagerer med at prisen er
veldig lav og de lurer på hvorfor. Jeg selger mine valper for 30.000 og kjøpere som ikke har sett NCK
sin veiledende pris på 20.000 ytrer ofte at 30.000 er «jo kjempebillig ift både andre raser og
blandingshunder». Det er ikke sjeldent at kjøpere forsøker å starte budrunder. Jeg har fått bud i
2020 på opp mot 300.000 for en valp. Det er helt vanlig at kjøpere byr 50-60,000 for å få komme
frem i køen. Jeg tar ikke imot budrunder etc og har satt min pris på 30.000, og velger mine
valpekjøpere uten budrunder. Jeg vil nå øke den til 35.000 for mine valper. Jeg synes det er en pris
som ikke er verken høy eller lav, og den reflekterer en middelverdi i markedet. Ift tilbud,
etterspørsel, kompleksiteten det er å avle cavalier, pris på andre raser og blandingshunder, samt
importhunder fra valpefabrikker. Vi som avler med seriøst avlsarbeide på våre cavalierer i Norge
gjør et stort og hardt stykke arbeid. Alt det nevnte gjenspeiles ikke i dagens veiledende pris. En pris
på kr 20.000 er å sete et «billig-stempel» i pannen på våre valper. Jeg synes de er verdt mer enn et
slikt stempel.
Styrets forslag til vedtak:
Valpeprisen ble økt til kr 20 000,- september 2020. Styret finner det ikke riktig å øke valpeprisen på
ny i 2021.
Oppgitt valpepris er en anbefalt pris som årsmøte vedtar.
Forslaget avvises.

7.4

Forslag fra Nina Kallekleiv

Patella kravet. To ulike forslag å stemme over:

1. Grad 1 godkjennes . Forsetter som krav. Grad 1 skal komineres med grad 0. En kombinasjon skal
ikke være mer enn totalt 2. Det utarbeides et tydelig skjema ift kombinasjoner.
2. Patella kravet går tilbake til å være veiledende og ikke lenger et krav. Det endres til at grad 0 og 1
godkjennes. Det utarbeides et tydelig skjema ift kombinasjoner.
På de årene patella nå har vært krav og ikke som tidligere veiledende, har flere oppdrettere mistet
avlshunder. Avlshunder med gode både hjerte og sm linjer. Patella er ikke et problem innen rasen i
dag. Det er få hunder som får problemer med patella. Oppdretterne jobbet svært godt med patella
da det var veiledende. Jeg har tiltro til at oppdretterne vil forsette å jobbe godt med patella kravet
selv om det blir veiledende og ikke krav. Det er ikke noe som tilsier at å sette det som krav vil gi
helsegevinst for cavalier som helhet ift rasens helhetlige utfordringer. Det er ikke der vi skal sette
inn fokuset. Fokuset vårt er hjerte som førstepri og deretter sm med symptomer. Å sette inn krav
på andre faktorer vil alltid innebære stor risiko for å gå utover det som er de viktigste faktorene.
Det må vi unngå. Vi må unngå å miste potensielle gode avlsdyr ift hjerte og sm med symptomer ved
å ha andre krav .
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Under årsmøtet i 2020 fremmet jeg samme forslag. Det ble nedstemt pga det ble hevdet at
oppdretttere ville komme til å beholde hunder med grad 1, hvis de hadde gode hjerte og sm linjer,
for så å søke om dispensasjon fra avlsrådet til å få parre når hunden ble gammel. Og at slikt godt
avlsmateriale derfor ikke ville forsvinne som ressurs i avlsarbeidet. Jeg har vært i dialog med mange
oppdrettere siden forrige årsmøte. Ikke en eneste av disse rapporterer at de ville komme til å
beholde en hund som ikke oppfyller kravet automatisk, for så å søke om dispensasjon når hunden
evt ble gammel. Tvert imot har flere av oppdretterne solgt ut hunder som hadde patella grad 1 eller
fikk påvist grad 1 etter at dette ble satt som krav. Her mister vi gode hunder ift det som faktisk er
cavalierens utfordringer pga et krav ift patella. Idet øyeblikket de er solgt er de mistet fra
avlstilgjengelig populasjon. Argumentet som førte til at forslaget ble nedstemt i 2020, stemmer ikke
med det oppdretterne i praksis gjør. Det er naivt å tro at gode og seriøse oppdrettere tar vare på
hunder som ikke fyller kravene. Hunder som ikke fyller kravene selges ut som familiehunder. De blir
ikke tatt vare på for å oppta plass og arbeid i et oppdrett. Noen rapporterer at de også har avstått
fra å bruke utenlandske hanner med grad 1 i patella. Dette gir et ytterligere tap for rasen og
avlsarbeidet. Det viktigste innen avlsarbeide er å ha helhetsfokus. Det å utelukke hunder fra avl pga
detalg og enslig faktor, grad 1 patella gir ikke mulighet til å tenke helhet. Det gir detaljfokus, hvor
det bli sjekk-liste avl og ikke helhetstenknings-avl. Videre er det medisinsk ingen utfordring for en
hund å ha patella grad 1. Den vil aldri merkes ved dette og aldri hemmes. NKK tillater grad 1, alle
andre land tillater grad 1 på cavalier , veterinærer nstøtter avl på grad 1 og at det IKKE skal utelukke
gode avlsdyr fra avl.
Styrets kommentarer:
Styret viser til årsmøtes vedtak i 2020 og opprettholder dette vedtaket.
«Alle hunder som skal i avl må være testet for patella luksasjon. Testen må være foretatt fra tidligst
12 måneders alder. I spesielle tilfeller kan en hund med grad 1 brukes i avl, men da skal det være et
individ som kan bidra med noe vesentlig for rasens helse, f.eks. god hjertestatus i høy alder (og via
foreldre), eller at hunden er MRI- scannet fri i høy alder ( over 5 år)- eventuelt en hund som har en
stamtavle helt utenom de vanlige linjene – og som dermed kunne bidra positivt til genpolen.
Søknad om bruk av hund med grad 1 i avl skal sendes avlsrådet før parring, og hvert tilfelle skal
vurderes individuelt. Dersom en hund med grad 1 brukes, så skal partner ha grad 0 på begge
kneledd.»
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget avvises.
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7.5

Forslag fra Nina Kallekleiv

Paringsregistreringer til NCK
Melde inn parringer etter fødsel, ikke etter parring.
Det har ingenting for seg å bruke mye tid for verken oppdretter eller de som er i avlsrådet på
registreringer som ikke skulle føre frem til fødsel og valper.

Styrets kommentar:
Før paring brukes Hjertematrisen av oppdretterne som selv skal vurdere sine kombinasjoner basert
på tabellen. Anbefalte og ikke anbefalte parringer framgår av tabellen.
For avlskombinasjoner som har status som «akseptabel, men ikke ønskelig», skal oppdretterne
kontakte avlsrådet i forkant og oppgi en begrunnelse for hvorfor de ønsker å gjøre denne
kombinasjonen.
Styrets forslag til vedtak:
Melde inn paringer etter fødsel, ikke etter paring. Forutsetningen må være at paringen kommer
godt ut på hjertematrisen med minst Akseptabel.
Forslaget støttes.

7.6

Forslag fra Nina Kallekleiv

Kappe på utstilling inn som fast på spesialer. Klubben skaffer til veie og betaler for kappen.
Tidligere var det sedvane med kappe til vinner på rasespesialer. De siste årene har dette forsvunnet
ut og vært mer tilfeldig og avhengig av at enkeltmedlemmer skaffer til veie og betaler. Dette bør
ligger under NCK sitt ansvar og økonomi.
Styrets forslag til vedtak:
Kappe tildeles BIS på Cavalierspesialen begge dager på klubbens hovedutstilling.

7.7

Forslag fra Nina Kallekleiv:

Øke maksantall valper for hanner før fylte 5 år.
Dersom en hannhunds foreldre er 6 år eller mer og hjertefriske bør han kunne få et høyere antall
valper enn 30, før fylte 5 år. Vi har få godkjente hanner i Norge som er tilgjengelig for utlån.
Kravene er mange og strenge. Det å låne hanner i utlandet er ikke et alternativ for alle.
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Styrets kommentar:
Det er viktig at ingen hannhund har for mange avkom etter seg i ung alder da sykdom vises senere i
livet. For å unngå matadoravl bør ingen hannhunder ha mer enn 100 avkom etter seg. Oppdrettere
bør strebe etter å finne variable hannhunder å bruke i sitt oppdrett for å øke genpoolen i rasen.
Forslaget avvises.

7.8

Forslag fra Nina Kallekleiv:

Krav til kompetanse for å få nkk stamtavle
Dette vil føre til at alle som avler useriøst i dag ikke får muligheten til å få FCI registrert stamtavle
hos NKK.
Kjøpere tror at det å få med en NKK stamtavle betyr at oppdretteren er kompetent, dyktig, utøver
god omsorg for alle sine hunder, er anerkjent i miljøet, er dyktig på avl og genetikk, er etisk i sitt
oppdrettsarbeid osv. Dette stemmer ikke, det vet vi. Men kjøperne vet det ikke.
Mange oppdrettere kan for lite om helhetlig avlsarbeid og utøver sjekk-liste avl. Dvs at så lenge
begge foreldre oppfyller sjekklisten ift kravene NCK har til avl, så tror mange oppdrettere at dette
er det som skal til for å avle godt og til det beste for rasen. Men det viktigste innen godt avlsarbeid
er helhetstenkning og et avlsarbeide preget av helhetstenknings- avl. Vi avler ikke på foreldrene, vi
avler på hele stamtavlen. Derfor er sjekkliste-avl kun basert på foreldrene for snevert for å avle
med kunnskap og til det beste for rasen med progresjon for øyet. Derfor kan løsningen være som i
feks Danmark at man må oppfylle kompetanse krav for å få lov å FCI registrere.
Feks at oppdrettere skal godkjennes av NCK eller NKK før de får tillatelse til å fci registrere kullene
sine.
Dette ved at de har :
Gjennomgått en Oppdretter utdanning via NCK eller NKK. Utdanningen via NCK vil bli laget av et
arbeidsutvalg nedsatt av NCK. Arbeidsutvalget og kurset skal ensidig bestå av oppdrettere med lang
erfaring og som kan vise til gode resultater i eget oppdrett.
Her tillegges NCK stor makt og derfor er det av presserende viktighet at avlskrav som settes KUN er
de som er nødvendige og ikke faktorer som ikke er viktig for rasens progresjon og situasjon og som
kan hindre helhetstenkning i avlsarbeide. Dersom avlskravene forsetter å være like høye som i dag
vil dette punktet bare ødelegge mer enn det gagner og vi vil antakelig se at flere oppdrettere går
over til uregistrert avl. Dette må vi for all del unngå. Det vil være svært skadelig for rasen som
helhet.
Styrets kommentar:
Dette forslaget ligger utenfor styret og klubbens ansvarsområde.
Forslaget avvises.
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8. VALG

STEMMESEDDEL
Ved forhåndsstemming legges stemmeseddel i en blank konvolutt, som igjen legges i en ny
konvolutt med tydelig avsenderadresse og medlemsnummer.
Stemmeseddelen sendes til: Unni Myrset, Sjurgarden 3, 6270 Brattvåg.
Det kan settes færre kryss, men ikke flere kryss. For mange kryss innenfor hver kategori vil føre til
at stemmeseddelen forkastes.
Forhåndsstemmer må være poststemplet senest 19.04.21.
Dere som har forhåndstemt, skal ikke sende inn ny.

VALG TIL STYRET:
NB. (Ett kryss per kandidat)
Det skal velges 2 styremedlemmer (2år) samt 3 varamedlemmer (1 år) = Maks 5 kryss
Verv
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)

Navn
Kari Skarpsno
Ingrun Hagen
Unni Myrset
Janne Larssen
Espen Sjøseth Stuart
Tord Bruhjell
Judith Beate Stenehjem
Tove Fernås
Elisabeth Juli Levinsen
Hege Sæverås
Arnt Magnus Nautnes

Info
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Foreslått av Nina Kallekleiv
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Foreslått av Nina Kallekleiv
Foreslått av Nina Kallekleiv

JA

Info
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Ikke på valg
Ikke på valg

JA

Info
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling

JA

VALG TIL VALGKOMITE:
NB. (Ett kryss per kandidat) Maks 2 kryss
Verv
Medlem (2 år)
Varamedlem (1 år)
Medlem
Leder

Navn
Edwin Haraldsvik
Edith Gjerde
Helen Eikeland
Hans P.C. Hansen

VALG REVISOR/VARAREVISOR:
NB. (Ett kryss per kandidat) Maks 2 kryss
Verv
Revisor
Vararevisor (1 år)

Navn
Christel Hagen
Lise Gran Henriksen

