Innkalling til
Norsk Cavalierklubb’s Årsmøte 2014
Søndag 25.mai 2014 – ca. Kl.15.00 (Med forbehold
om at utstillingen da er avsluttet.)
Norsjø Ferieland, Bø i Telemark
Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen
Hjemmeside: http://www.norsjo-ferieland.no/

Dagsorden:
1. Valg av møtedirigent
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under på protokollen
3. Valg av tellekorps, 3 personer
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning for 2013
6. Regnskap for 2013
7. Budsjett for 2014/2015
8. Proshop
9. Innkomne saker/forslag:
10. Valg
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ÅRSMELDING
Norsk Cavalier Klubb
2013
INNLEDNING:
Styret har bestått av:
Leder. Anne Britt Hansen
Varamedlem: Anneli Olsson
Nestleder: Edvin Haraldsvik
Varamedlem: Christie Follnes
Styremedlem: Janne Larssen
Varamedlem: Lise Kathrine Halvorsen
Styremedlem: Åse Kristin Warberg Halvorsen
Styremedlem: Hans P.C. Hansen
Styret har fungert godt sammen. De saker som styret har behandlet har styremedlemmene i felleskap
kommet frem til resultatene.
Styret har avholdt 8 styremøter det er behandlet 82 saker i styre perioden.
Aktivitet.
Det er avholdt 5 utstillinger i regi av Norsk Cavalier Klubb. Dommere har vært innhentet fra rasens
opprinnelsesland. Utstillingene er fordelt over hele landet.
Det er avholdt 1 oppdretter konferanse. Deltakelse var lav. Det virker som om at klubbens
oppdrettere ikke legger vekt på denne type opplæring/møte arena.
Styret og et utvalg har arbeidet med RAS etter årsmøtet. Arbeidet ble avsluttet ved årsskifte.
Dokumentene er lagt ut til høring. Saken blir lagt frem for årsmøte for godkjenning.
Det har vært avholdt aktivitetshelg på Frya leir. I følge tilbakemelding så var det en trivelig helg med
mange aktiviteter.
Økonomi
Økonomien i klubben er stabil. Den viser tilfredsstillende utvikling. Det har i styreperioden vært
arbeidet med å få kontroll på utgifts siden noe styret har lyktes med. Overskuddet pr. 31.12.2013 er
på kr. 123 927,87.
Generelt:
Styret har hatt mange vanskelige saker å arbeide med. Internt i styret har et varamedlem søkt om
permisjon. Permisjon ble innvilget. Styret har bestrebet seg på å gi så god informasjon til
medlemmene som mulig. Klubben hadde 1263 medlemmer pr. 31.12.2013.
Vi takker for tilliten vi har blitt tildelt og har prøvd å løse oppgavene slik årsmøtet påla styret.
Kristiansand 20/4-2014:
Anne Britt Hansen
Leder

Edvin Haraldsvik
Nestleder

Janne Larssen
Styremedlem

Åse Kristin Warberg Halvorsen
Styremedlem
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Hans P.C. Hansen
Styremedlem

Regnskap
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REVISJONSRAPPORT TIL ÅRSMØTET 2014
REGNSKAPET 2013
Regnskapet for Norsk Cavalierklubb er revidert og funnet i orden.
Regnskapet er gjennomgått i sin helhet, med et utvalg stikkprøver av bilag.
Skogbygda, 21. april 2014
Kari Skarpsno
sign

Budsjett 2014
Inntekter
Medlemskontingenter
Salg annonser/blader
Moms kompensasjon
Renteinntekter
Oppdretterliste
Sum inntekter

320.000
10.000
20.000
3.000
10.000
363.000

Kostnader
Kontor og telefon
Data og EDB-utg.
Porto Cavalieren
Helseaktiviteter
Cavalieren (trykking)
Tilskudd møter/konferanser
Styret,reiser/møter
Regnskapskostnader
Diverse kostnader
Antatt underskudd utstillinger

35.000
10.000
30.000
30.000
105.000
32.000
58.000
6.000
5.000
15.000

Sum kostnader

326.000

Budsjettert årsresultat
(før avskrivninger)

37.000
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Budsjett 2015
Inntekter
Medlemskontingenter
Salg annonser/blader
Moms kompensasjon
Renteinntekter
Oppdretterliste
Sum inntekter

330.000
10.000
20.000
3.000
10.000
373.000

Kostnader
Kontor og telefon
Data og EDB-utg.
Porto Cavalieren
Helseaktiviteter
Cavalieren (trykking)
Tilskudd møter/konferanser
Styret,reiser/møter
Regnskapskostnader
Diverse kostnader
Antatt underskudd utstillinger

35.000
10.000
35.000
30.000
110.000
35.000
58.000
6.000
5.000
15.000

Sum kostnader

339.000

Budsjettert årsresultat
(før avskrivninger)

34.000

Proshop
Proshop holder eget regnskap og har eget bankkonto. Proshop har omsatt for 11700,- kr. i 2013.
Det var Bente Eidsvoll som hadde ansvaret i 2013. Fra januar 2014 så har Jorunn Øyen overtatt
ansvaret for Proshopen.
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9. Innkomne forslag
9.1 Forslag om stemmerettsalder
Forslag: Stemmerettsalderen i Norsk Cavalierklubb settes til 15 år.
Begrunnelse: Norsk Cavalierklubb har pr. i dag ingen tydelig aldersbegrensning når det gjelder
stemmerett. Dette fører til at når det er uro i klubben så samles det inn stemmer fra alt som kan krype
og gå, også fra familiemedlemmer langt under skolealder. De fleste andre klubber har en
aldersgrense for hvem som kan stemme, og jeg foreslår at alderen settes til 15 år, ettersom det står i
"Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber" (Kap 3 Organisasjon, §3-2 Møte og
stemmerett) at alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter.
Vennlig hilsen
Eva Førlandsås

Styrets kommentar:
Styret anbefaler at forslaget godkjennes.

9.2 Forslag til årsmøtet – 2014 - Om oppdretterlisten og opplæringstiltak for
klubbens oppdrettere
I følge klubbens hjemmesider har klubben en ordning slik at
«Oppdretterne har gjennomgått Norsk Cavalierklubb's oppdretter kurs eller NNK's
oppdretter kurs og har i tillegg valgt en erfaren, godkjent oppdretter som veileder. For å
godkjennes av styret som veileder kreves at denne har betydelig mer erfaring enn det som er
nevnt under punkt 1 ovenfor».
For de fleste av oss har det imidlertid vært kjent i flere år at mentorordningen bare delvis fungerer
tilfredsstillende, og til tross for at det lenge har vært planer om å gjennomgå og forbedre ordningen,
har dette så langt ikke skjedd. Videre har NKK i en god del år nå vært eneste alternativ for
oppdrettere som trenger kurs. Så vidt vi vet har NKK opplyst at de nå vil ta en pause i sine
oppdretterkurs.
Dette nødvendiggjør tiltak fra cavalierklubbens side. Uansett omfanget av disse må hjemmesiden til
enhver tid oppdateres slik at det som står der stemmer med virkeligheten. I tillegg bør klubbens
ledelse sørge for at tilbudet både til nye og erfarne oppdrettere er bedre enn det som er tilfellet i dag.
Vi foreslår derfor følgende:
1). Styret bes snarest å oppdatere hjemmesiden slik at den delen som beskriver kunnskap og
bakgrunn hos nåværende og framtidige oppdretterne blir korrekt i forhold til virkeligheten.
2) Styret bør snarest og senest innen kommende årsskifte utarbeide og igangsette en eller flere
ordninger/aktiviteter som fremmer kunnskap og kompetanse hos oppdretterne. Oppdrettere med
kort erfaring bør prioriteres først.
3) Til årsmøtet i 2015 skal det legges fram en full oversikt over framtidige tiltak for nye og erfarne
oppdrettere som sikrer at klubbens oppdrettere til enhver tid har den kunnskap og den veiledning
de vil trenge for at vi skal kunne sikre en god cavalieravl i framtiden.
Skien, Krokkleiva, Skogbygda, Kvinlog, Drammen
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20.april 2014

Aud Schønning
Christel Hagen
Kari Skarpsno
Eva Førlandsås
Jill Jeanette Johansen
Styrets kommentar:
Styret har ved gjennomgang av tidligere styres praksis av oppdretter opplæring funnet at vi har en
ordning. Ordningen har ikke vært gjort godt nok kjent for nye oppdrettere av tidligere styrer. Det har
derfor vært et av de punkter nåværende styre har diskutert og ment å ta fatt på i neste styreperiode.
Vi er alle ening i at det må stilles krav og at det skal vær en opplæringsordning for å få stå som
oppdretter. Det er jo slik at styrene er de som skal gi tillatelse til å stå på oppdretter lista.
Det derfor finnes klare kriterier for hva som skal kreves av mentorene, og hvordan de skal rapportere
til styret før en godkjenning gis.
Styrets handlingsplan:
Kriterier for opplæring skal drøftes med oppdretter i løpet av året (oppdretter konferanse)
Styret jobber med å få satt i gang kurs for nye oppdrettere.
Det utarbeides retningslinjer for mentor arbeidet og rapporterings opplegg.
Det utarbeides krav til opplæring av nye oppdretter.
Alle forhold må behandles i samarbeid med oppdretter og medlemmene i klubben.
Styrets forslag:
Styret har den formening at disse tingene hører mer hjemme på oppdretter seminarer enn på et
årsmøte. Styret vil be om at årsmøte gir styret anledning til å fullføre dette arbeidet i samarbeid med
oppdretterne.

9.3 Vurdering av prøveperiode - kåring av mest vinnende innen Agility
og Lydighet.
I 2013 kom et forslag til årsmøtet om 1 års prøveperiode på kåring av mestvinnende innen
Agility og Lydighet. Dette skulle vurderes på årsmøtet i 2014.
Styrets kommentar: Vi foreslår at prøve tiden forlenges og at styret gis fullmakt til å vurdere om
dette skal fortsette fremover.

9.4 RAS –Rasespesifikke avlsstrategi for Cavalier King Charles Spaniel
Styret har i samarbeid med arbeidsgruppen for RAS jobbet med å utarbeide RAS dokumentet i 2013.
RAS skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kan brukes aktivt i avlsarbeid.
Dette er et dokument som skal evalueres årlig og den skal godkjennes av NKK hvert 5 år.
Dokumentet har vært tilgjengelig på for alle medlemmer siden januar 2014 og er blitt sendt ut på
mail til alle oppdrettere. Det har kommet svært få tilbakemeldinger.
Styrets forslag:
RAS dokumentet versjon 1 sendes til NKK for godkjenning.
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9.5 Stor Certet - Endring av championat kravene.
Styret vil etter at Representantskapet for Norsk Kennel Klubb fjernet kravet om stor cert fra og med
2015 foreslår at vi innfører krav om at ett av de tre certene skal ha vært tatt i forbindelse med
utstillinger til Norsk Cavalierklubb eller Norsk Kennel Klubb’s internasjonale utstillinger.
Styrets forslag:
Styret foreslår at dette trer i kraft fra og med 01.01.2015

9.6 Opprettelse av Grupper/Avdelinger i NCK
Norsk Cavalier Klubb er en landsdekkende klubb. Styret har erfart at det å nå alle medlemmer er
vanskelig. Styret har derfor kommet frem til at klubben trenger utvikling. Det er på tide å få til
grupper eller avdelinger som har som oppgave å legge til rette for aktivitet i sitt nær område. Vær
styrets forlengede talerør inn i nærområdene. Ved å oppretter grupper/avdelinger så kan klubben
søke om støtte fra Grasrot-andelen i Norsk Tipping.
Styrets forslag:
Årsmøte gir styret fullmakt å opprette grupper/avdelinger der hvor det er hensiktsmessig for å utvikle
organisasjon til glede for medlemmene.
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Valg
Innstillingen fra valgkomiteen og innsendte forslag:
På årsmøtet 2014 skal det velges:
2 styremedlemmer
3 varemedlemmer
1 Revisor
1 Vararevisor
3 til valgkomiteen
1 varamedlem til valgkomiteen.
Valgkomiteen foreslår følgende:
Styremedlem: Hans Hansen, gjenvalg
Styremedlem: Edvin Haraldsvik, gjenvalg
Varamedlem: Grethe Yddal, ny
Varamedlem: Jorunn Øyen, ny
Varamedlem: Jeanette Johansen, ny
Revisor: Tone F Hanevik, ny
Vararevisor: Christel Hagen, gjenvalg
Valgkomitemedlem: Astrid Bøe, gjenvalg
Valgkomitemedlem: Edith Gjerde, gjenvalg
Valgkomitemedlem: Christel Hagen, gjenvalg
Varamedlem til valgkomiteen: Anne Marie Trulsrud, gjenvalg
Innsendte forslag:
Styremedlem: Elin Merethe Harvik, ny, foreslått av Janne Larsen
Alle forslagene er forespurt og har sagt ja.
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Stemmeseddel – Valg NCK 2014
Det skal velges:
2 styremedlemmer
3 varemedlemmer
1 Revisor
1 Vararevisor
3 til valgkomiteen
1 varamedlem til valgkomiteen.
NB! Ikke kryss av på flere enn de som skal velges inn.
Hvis det er for mange kryss blir stemmeseddelen forkastet.
JA
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Vararevisor:
Valgkomite:
Valgkomite:
Valgkomite:
Varavalgkomite:

Hans Hansen (gjenvalg)
Edvin Haraldsvik (gjenvalg)
Elin Merethe Harvik (ny)
Grethe Yddal (ny)
Jorunn Øyen (ny)
Jeanette Johansen (ny)
Tone F Hanevik (ny)
Christel Hagen (gjenvalg)
Astrid Bøe (gjenvalg)
Edith Gjerde (gjenvalg)
Christel Hagen (gjenvalg)
Anne Marie Trulsrud (gjenvalg)

BLANK

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Fremgangsmåte for forhåndsstemming er følgende:
NB! Kun medlemmer som har betalt kontingent kan avgi stemme.
Marker med kryss under ”ja” eller ”blank”.
Legg stemmeseddelen oppi en blank konvolutt og lim igjen. Legg så den
blanke konvolutten oppi en ny konvolutt merket med ditt navn og medlemsnummer.
Legg så denne i en ny konvolutt og send den til styrets adresse:
Norsk Cavalierklubb v/Anne Britt Hansen, Svalåsvegen 15, 4645 Nodeland

NB! NB! Konvolutten må være i hende senest 18. mai 2014.
✂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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