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5. Årsberetning for 2018 

1. STYRET 

Styret i perioden 02.06.18 – 31.12.18: 

Leder:  Aud Schønning 

Nestleder. Liv Anne Klubben 

Styremedlem: Inger Pettersen 

Styremedlem: Christel Hagen 

Styremedlem: Tina Lindnes 

Varamedlem: Unni Lima Olsen 

Varamedlem: Tove Fernås 

Varamedlem: Susanne Adelsten 

Styret i perioden 01.01.18 – 02.06.18: 

Leder:  Aud Schønning 

Nestleder: Liv Anne Klubben 

Styremedlem: Iren Rudshaug 

Styremedlem: Anita Vestgård 

Styremedlem: Inger Pettersen 

Varamedlem: Jorunn Øyen 

Varamedlem:  Unni Olsen 

Varamedlem:  Tina Lindnes 

2. ØKONOMI 

Norsk Cavalierklubb har god økonomi. Medlemstallet er imidlertid på vei nedover og har vært det de 

siste årene. Det er viktig å ta hensyn til dette i budsjettene i årene framover. Viser for øvrig til 

vedlagte regnskap. 

3. CAVALIEREN 

Det er gitt ut 4 nummer av Cavalieren. Redaksjonen har bestått av Eva Førlandsås, Elin Nahanni 

Leikvangmoen og Ellen Enger Muller. 

4. HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDER 

Webmaster er Unni Myrset. Det er også egen Facebook side for Oppdrettere på oppdretterlisten i 

Norsk Cavalierklubb. 

5. KLUBBENS MEDLEMMER 

Medlemstallet for klubben pr. 31.12.2018 var 764. Medlemstallet har gått nedenfor de siste årene. 

Det er bekymringsfullt. 

6. MØTER OG SEMINARER 

Det ble arrangert et møte for ressurspersoner i april 2018. Formålet med møtet var å gå gjennom 

forslaget til avlsretningslinjene i forkant av årsmøtet. 

Det ble arrangert et oppdretterseminar i oktober 2018.  På møtet ble det holdt foredrag om 

Cavalierens hjertefeil og tannhelse på hund. Avlsretningslinjer og krav ble gjennomgått. I tillegg ble 

registreringsordning forklart og gjennomgått. 



 Det var en utstrakt kontakt og flere samarbeidsmøter med representanter fra helseavdelingen i NKK 

og leder av Forening for veterinære kardiologer, Liva Vatne våren 2018, og det ble holdt to møter 

høsten 2018. 

7. STYRETS SAMLINGER 

Det er gjennomført 9 styremøter i løpet av året. Styremøtene er hovedsakelig avholdt via telefon. I 

tillegg har det vært to styresamlinger, der styret har sittet sammen og gått gjennom aktuelle saker og 

planer for videre arbeid. Den første ble holdt i juli, mens den andre ble holdt i forkant av 

oppdretterseminaret i oktober. 

8. UTSTILLINGER 

Det ble avholdt 4 utstillinger i 2018: 

26.05.18 Norsjø      Dommer: Lorraine Hughes    påmeldte: 52 

27.05.18 Norsjø  Dommer: Caroline A. Gibson   påmeldte: 57 

15.09.18 Stavanger Dommer: Sara Nordin    påmeldte: 37 

17.11.18 Lillestrøm Dommer: Kirsti Maattanen   påmeldte: 40 

 

9. KOMITEER 

Det er blitt opprettet en utstillingskomite. Medlemmer i den har vært: Tina Lindnes, Unni Olsen, Tove 

Fernås og Susanne Adelsten 

10. AVLSRÅD 

Det er opprettet et avlsråd. Medlemmer i avlsrådet har vært: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Hans 

Hansen, Iren Rudshaug og Annette Bakken Stokka 

 

Aud Schønning  Liv Anne Klubben Tina Lindnes 

Leder   Nestleder  Styremedlem 

 

Christel Hagen  Inger Pettersen 

Styremedlem  Styremedlem 

  



6. Regnskap for 2018, budsjett for 2019 og 2020 
 

RESULTAT 

 

 

Normalt ville ikke styret levere et budsjett som ikke er saldert i balanse, eller helst viser et overskudd. 

I dagens situasjon, der det drives et tett samarbeid med kardiologer om hjertehelse, der det satses 

ekstra på møteplasser, kurs og seminarer for oppdrettere, og der møter med NKK og cavalierklubber 

i Norden prioriteres, synes dette å være en nødvendighet. Styret regner med at budsjettet kan gå i 

balanse igjen i 2021.  

  

Budsjett 2018 Resultat 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Inntekter

Salg annonser/Blad 1 000,00kr            500,00kr                     1 000,00kr            1 000,00kr           

Momskompensasjon 25 000,00kr          20 027,00kr               25 000,00kr          25 000,00kr         

Renteinntekter -kr                     2 186,00kr                  -kr                     -kr                    

Oppdretterliste 8 000,00kr            9 800,00kr                  8 000,00kr            8 000,00kr           

Medlemskontingent 300 000,00kr       270 655,00kr             280 000,00kr        290 000,00kr       

Oppdretterseminar 30 000,00kr          56 230,00kr               50 000,00kr          60 000,00kr         

Annen driftsinntekt 4 000,00kr            676,00kr                     4 000,00kr            4 000,00kr           

Sum inntekter 368 000,00kr       360 074,00kr             368 000,00kr        388 000,00kr       

Kostnader

Kontor 10 000,00kr          213,00kr                     5 000,00kr            5 000,00kr           

Telefon/mob.telefon 2 000,00kr            4 190,00kr                  5 000,00kr            5 000,00kr           

Datautgifter 10 000,00kr          3 465,00kr                  10 000,00kr          10 000,00kr         

Porto Cavalieren 20 000,00kr          -kr                           -kr                     -kr                    

Helseaktiviteter 30 000,00kr          -kr                           30 000,00kr          30 000,00kr         

Cavalieren 70 000,00kr          85 063,00kr               80 000,00kr          80 000,00kr         

Tilskudd møter/konferanser (oppdr.seminar) 80 000,00kr          76 140,00kr               80 000,00kr          80 000,00kr         

Oppdretterkurs -kr                     -kr                           40 000,00kr          40 000,00kr         

Avlsrådkurs -kr                     -kr                           -kr                     10 000,00kr         

Styret, reiser, møter 60 000,00kr          74 218,00kr               75 000,00kr          75 000,00kr         

Regnskapskostnader 8 000,00kr            8 000,00kr                  8 000,00kr            8 000,00kr           

Diverse kostnader 10 000,00kr          25,00kr                       10 000,00kr          10 000,00kr         

Underskudd utstillinger 15 000,00kr          15 070,00kr               15 000,00kr          15 000,00kr         

Ulike kommiteer 3 000,00kr            -kr                           3 000,00kr            3 000,00kr           

Godtgjørelse til Styret 4 500,00kr            18 500,00kr               4 500,00kr            4 500,00kr           

Småanskaffelse 5 000,00kr            2 218,00kr                  5 000,00kr            5 000,00kr           

Utgifter stand Dogs4All 10 000,00kr          10 609,00kr               15 000,00kr          15 000,00kr         

Styret og kommiteer 4 000,00kr            -kr                           4 000,00kr            4 000,00kr           

Oppdrettermøte 30 000,00kr          44 771,00kr               -kr                     -kr                    

Reklame/annonser 5 700,00kr            -kr                           5 700,00kr            5 700,00kr           

Bankgebyrer + ørediff 5 000,00kr            2 898,00kr                  5 000,00kr            5 000,00kr           

Premier og sløyfer 7 000,00kr            6 078,00kr                  7 000,00kr            7 000,00kr           

Avgift raseklubbenes fellesallianse 930,00kr                     1 000,00kr            1 000,00kr           

Trykking årsmøtepapirer -kr                     11 249,00kr               -kr                     -kr                    

Sum kostnader 389 200,00kr       363 637,00kr             408 200,00kr        418 200,00kr       

Resultat -21 200,00kr        -3 563,00kr                -40 200,00kr        -30 200,00kr       



Balanse 2017 og 2018 

Balanse 31.12.2017 og 31.12.2018 2017 2018 

   

Aktiva   

Kortsiktige fordringer   

Fordring til Aud Schønning 25 0 

   

Kontanter, bankinnskudd ol   

Bank 1594.37.10268 379.431 341.570 

Bank 1638.04.03734 16.670 48.846 

Bank 1503.27.24008 60 10.062 

Bank 1503.27.24032 3 3 

Bank 1503.27.24059 1.005 1.006 

Bank 1503.27.24083 7 7 

Bank 1503.27.24105 495 495 

Bank 1503.03.41233 10.840 21.674 

Bank 1503.03.41241 12.552 12.558 

Sum kontanter, bankinnskudd ol 421.063 436.221 

   

Sum omløpsmidler 421.088 436.221 

   

Sum eiendeler 421.088 436.221 

   

Passiva   

Egenkapital 408.137 404.574 

   

Leverandørgjeld 0 19.064 

   

Annen kortsiktig gjeld   

Gjeld til Hans P.C.Hansen 675 0 

Utstilling Rogaland 2.109 2.109 

Gjeld til A.Vestgård 2.166 0 

Gjeld til M.Bøhmer 0 2.474 

Påløpt kostnad (regnskap) 8.000 8.000 

Sum annen kortsiktig gjeld 12.950 12.583 

Sum kortsiktig gjeld 12.950 31.647 

   

Sum gjeld og egenkapital 421.088 436.221 

   

 

  



Revisors beretning 

(Revisors beretning ettersendes) 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2018 og budsjettene for 2019 og 2020 godkjennes slik 

de foreligger. 

 

7. Innkomne saker 
 

Sak 1: Forslag fra Inger Gabrielsen vedrørende stemmegivning på årsmøtet 

Forslaget lyder slik: Har forslag til at stemmegivning til valg på årsmøtet skal foregå elektronisk for 

å forhindre feiltelling og sikre at alle som ønsker kan stemme 

Vi ba henne presisere hva hun mente med det og fikk følgende presisering: 

Jeg mener at vi skal kunne stemme hjemmefra, både på saker og personer. Vi er kommet til 2019 

og det finnes flere måter dette enkelt kan ordnes. Dette sikrer også at vi som ikke har mulighet til å 

komme på årsmøte har mulighet til å delta. I tillegg kan en øke deltagelsen. 

Styrets kommentar: Selv om vi har kommet til 2019, og mye kan gjøres via nett og digital tilgang, er 

det i henhold til NCk’s lover (som bygger på NKKs lovmal) kun adgang til å stemme på følgende måte: 

«Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Fullmakter 

gjelder kun ved valg, ikke ved behandling av årsmøtesaker». Ordningen som foreslås er der-

med ikke gjennomførbar. 
 

Styrets forslag til vedtak: Forslag vedrørende elektronisk stemmegivning på årsmøtet avvises. 

 

Sak 2: Regler og retningslinjer for avl av cavalier – forslag til endring av vedtatt ordning om 
krav til kjent status for Episodic Falling Disease og Curly Coated Eye Syndrom for begge avlsdyr 

 
I vedtaket fra årsmøtet i 2018 står det følgende om gentester for Episodic Falling Disease og Curly 

Coated Eye Syndrom: Gentest: Tiltak (som godkjennes av NCk): Alle avlsdyr skal ha kjent status for 

EFS og CCS, enten basert på gentest, eller på resultat av gentester for forfedrene. Bærer bør brukes i 

avl, men må kombineres med en som er fri.  

 

I løpet av året som har gått har det vist seg at dette ikke er i tråd med praksis hos de fleste oppdret-

tere. Mange sikrer at det ikke fødes syke valper ved at et av avlsdyrene er fri. I en del av disse tilfel-

lene er status hos det andre avlsdyret ukjent. Det er blant annet ofte tilfellet dersom man låner hun-

der i andre land, der gentesting ikke er like utbredt som hos oss. 

 

Et annet forhold er at en del oppdrettere har hunder som er fri gjennom flere generasjoner, og da er 

det krevende finne tilbake til forfedre som har gentestene. Dette gir oss et betydelig arbeid i avlsrå-

det, uten at det i realiteten har noen helseeffekt. 

 



Styrets vurdering: Det er lagt til en omfattende testing av dokumentasjon av helse hos cavalier. 

Dette er et område der krav om kjent status for gentestene hos begge foreldre ikke gir noen helsee-

effekt. Styret anbefaler derfor at denne ordningen forenkles. 

 

Styrets forslag til vedtak: Bestemmelsen om testing for EFS og CCS endres slik:  

Gentest: Tiltak (som godkjennes av NCk): For alle avlskombinasjoner som gjøres skal oppdrettere 

sikre at det ikke blir født valper som ikke er enten fri eller bærere. Det betyr at minst et av avlsdyrene 

må være gentestet fri eller være dokumentert fri gjennom foreldre eller andre forfedre. Dersom et 

av avlsdyrene tilfredsstiller dette kravet, kan status for det andre avlsdyret være ukjent. Bærer bør 

brukes i avl, men må kombineres med en som er fri.  

 

 

Sak 3: Forslag fra Eva Førlandsås vedrørende registrering av gentester på helselisten 

Forslaget lyder slik: På bakgrunn av flere henvendelser, så ønsker jeg å fremme et forslag om at det 

åpnes for å legge inn status for EFS (Episodic Falling Syndrome) og CCS (Curly Coated/Dry Eye 

Syndrome) på helselisten.  Det er god plass til to nye rubrikker til dette, og det vil lette arbeidet 

både med å finne passende avlspartnere, og i forbindelse med kullregistrering (avlsrådet).  

De som har DNA-attester for EFS og CCS på gjeldende hund, sender inn disse, men er hundene 

genetisk fri som følge foreldrenes DNA-tester, så må foreldrenes attester sendes inn for 

bekreftelse. 

 

Styrets kommentarer: Rent praktisk er dette mulig. Det kan også være en grei løsning for å gi bedre 

oversikt over hvilke avlsdyr som er fri, og hvilke som er bærere. På den annen side vet vi at da andre 

land (bl.a. Danmark) lage en slik liste, erfarte det at det førte til at oppdrettere sluttet å bruke 

bærerne. Dette er uheldig for rasens genpool. Dersom styrets forslag i sak 2 blir vedtatt, blir det 

dessuten færre som har testresultat for hundene, og flere hunder som vil bli stående uten resultat 

for gentester, noe som kan virke forvirrende dersom andre enn oppdretterne bruker oversikten. På 

denne bakgrunn vil styret ikke foreslå at forslaget vedtas. 

 
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. 

 

Sak 4: Forslag til reviderte lover for Norsk Cavalierklubb – ny behandling 

NKK har bedt alle tilsluttede klubber å behandle ny lovmal. Klubbens tidligere vedtatte lover er derfor 

justert i forhold til lovmalen. Vedtak om endrede lover krever kvalifisert (2/3 flertall). Lovene skal 

godkjennes av NKK i etterkant av årsmøtet. 

Lovene ble behandlet på årsmøtet i 2018, men de ble ikke godkjent av NKK, med følgende 

begrunnelse: 

«Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før lovene kan oversendes til 

Hovedstyret (HS) for godkjenning:  

Lovene kan ikke godkjennes av NKK før etter at neste års årsmøte har behandlet merknadene våre. 

Det gjelder særlig innholdet i § 3-4 femte ledd om det skal være adgang til å gjøre unntak fra 

hovedregelen om at benkeforslag ved personvalg ikke er tillatt. Fram til neste års årsmøte gjelder 

som utgangspunkt lovene som ble vedtatt på deres siste årsmøte, jf. § 6-1. Imidlertid vil NKKs lovmal 

gå foran klubbens bestemmelser i de tilfeller hvor klubblovene er i motstrid med lovmalen, dette 



gjelder særlig det obligatoriske innholdet som klubbene må vedta. Som utgangspunkt vil ikke 

lovmalens bestemmelser ha forrang der hvor klubbene selv kan endre/bestemme innholdet i lovene.  

Merknadene våre dreier seg også om mindre redaksjonelle feil som kan endres uten at neste års 

årsmøte behøver å behandle lovene på nytt.   

Innledningsvis gjør vi dere oppmerksomme på at det ikke er adgang til å endre lovmalens ordlyd med 

mindre dette fremgår uttrykkelig.  

I det følgende vil det bli redegjort for de bestemmelsene som må rettes.   

Generelt:  

Overskriftene på flere av de første bestemmelsene f. eks § 1-1, har i enkelte av kapitlene deres havnet 

i overskriften til kapitlene. Ber om at dere flytter disse ned.   

§ 3-2  
Dere må angi hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn, samt at de kun kan benyttes på 

valg.   

Videre gjør vi dere oppmerksomme på at dere har innskrenket bruken av fullmakter – dere 

står selvfølgelig fritt til å gjøre dette.  

§ 3-4  
Første ledd bokstav i):  

Følgende setning strykes  

2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.   

Femte ledd:  

Hovedregelen er at benkeforslag ved personvalg ikke er tillatt. Dersom klubben ønsker unntak 

fra bestemmelsen er det adgang til å gjøre dette. Dere må da ta stilling til om dette. Teksten i 

parentes er kun til veiledning for klubbene, og hjemler ikke et unntak til hovedregelen. Før 

lovene kan godkjennes må neste års ordinære årsmøte avgjøre om det skal være adgang til å 

gjøre unntak fra hovedregelen.   

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting.  

Vi har nå rettet lovforslaget i tråd med merknadene fra NKK (se rød tekst) og legger lovene fram til 

behandling på nytt. (Saken krever 2/3 flertall). 

Styrets innstilling: 

Vedlagte forslag til nye lover for Norsk Cavalierklubb godkjennes i tråd med vedlagte forslag. 

 

 

Lover for Norsk Cavalierklubb Klubb stiftet 1998 

Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2018.05.10. 

 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den… 



  

Kap. 1 Innledende bestemmelser  

§1-1 Organisasjon og virkeområde    

Klubbens navn er Norsk Cavalierklubb, og forkortes til NCk. Klubben er selvstendig rettssub-

jekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med 

mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover 

som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot 

disse.    

Klubben omfatter rasen Cavalier King Charles Spaniel.    

Klubben har verneting i Oslo.   

§1-2 Formål    

 Norsk Cavalierklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, å 

bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den 

enkelte hunderase. Norsk Cavalierklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, 

og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og 

rasenes sunnhet.   

§1-3 Definisjoner     

Klubbens organer:      

- Årsmøtet    

- Ekstraordinært årsmøte    

- Styret     

- Valgkomite    

- Avdelinger   

§ 1-4 Tilknytning og organisering  

Norsk Cavalierklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som be-

skrevet i klubbens lover.   

Norsk Cavalierklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver 

tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har 

vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.   

  

    

Kap. 2 Krav til medlemskap  

  



§2-1 Medlemskap   

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.   

  

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Cavalierklubb og NKKs virksomhet samt å følge 

Norsk Cavalierklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette 

seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av 

NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.  

  

§ 2-2 Opphør av medlemskap    

Medlemskap i klubben opphører ved:    

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alter-

nativt skriftlig (brev eller epost) til klubben   

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kon-

tingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til 

NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 . 

§2-3 Medlemskontingent     

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunn-

kontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 

 Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.     

  

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner     

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.    

  

   

Kap. 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet    

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 1.juli.  

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 

teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klub-

ben (krever 3/4 flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.   

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.   



Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 

stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandi-

dat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en 

kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle inn-

sendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater 

som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).  

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.   

 

§3-2 Møte og stemmerett    

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har 

vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.   

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.   

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Full-

makter gjelder kun ved valg, ikke ved behandling av årsmøtesaker. Hvert medlem kan ha 

maksimum 1 fullmakt i tillegg til egen stemme. Forhåndsstemmer skal sendes klubben via 

post, til den adresse og innen den fristen, som er oppgitt i innkallingen. 

 

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 

stemmerett. 

 

§3-3 Innkalling             

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.       

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.   

Med innkallelsen skal følge:            

- Saksliste            

- Årsberetning            

- Regnskap med revisors beretning  

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møte-

dato.12     

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i  



   hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.     

     

§3-4 Årsmøtets oppgaver.    

Årsmøtets oppgaver er å:   

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og 

fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til 

stede.  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å un-

dertegne protokollen fra møtet.  

c) Behandle årsberetning   

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saks-

liste.  

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år   

i) Velge:  

- Leder for 2 år 

- 3 styremedlemmer for 2 år 

- 3 varamedlemmer for 1 år 

- 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. 

- Revisor med vara revisor for 2 år. 

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresen-
tant for 1 år. 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mat-

tilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillits-

verv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.  

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset 

til to kandidater.) 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 

frem for årsmøtet til valg.  



  

§3-5 Ekstraordinært årsmøte   

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-

langer det.  

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.     

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære sa-

ker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraor-

dinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 

årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomi-

teen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.   

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   

  

Kap. 4 Styret  

4-1 Styrets myndighet    

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.     

§4-2 Vedtak og representasjon    

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 

fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stem-

melikhet er forslaget forkastet.   

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjenge-

lig for medlemmene og NKK.  

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 

eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  

    

§4-3 Styrets oppgaver er å    

- lede klubben mellom årsmøtene    

- avholde årsmøte    

- drive klubben i samsvar med klubbens formål   

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet    

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og 

utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lo-

kale NKK-regionen  



- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte   

   

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite     

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes.  

   

§5-2 Revisor    

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regns-

kapsførsel. 

  

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer     

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 

og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 

tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

   

§6-2 Tolking av lovene    

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 

   

§6-3 Oppløsning    

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må  

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 

trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.    

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke års-

møte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 



§6-4 Flertallsdefinisjoner    

Simpelt flertall  

• Flest stemmer  

Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller ikke  

Absolutt flertall   

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller  

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall   

• Blanke stemmer teller  

• Bruk er vedtektsfestet  

   

 Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

 

Sak 5: Regler og retningslinjer for avl av cavalier – forslag til endring av vedtatt ordning om 
registrering av hjerteattester fra 1.1.2020 – godkjenningsordning for hjertestatus 

Oppdatert RAS-dokument samt nye regler og retningslinjer for avl ble lagt fram og godkjent på 

klubbens årsmøte i 2018. 

Ordningen har nå fungert i snart et år. Parallelt er det blitt gjort videre avklaringer med NKK 

angående ordningen med obligatorisk registrering av hjerteattester som skal settes i gang fra 

1.1.2020. 

I årsmøtevedtaket fra 2018 står det slik om undersøkelse av hjerter:  

Tiltak vedrørende hjertesykdom (Kategori 1, dvs. godkjenning fra NKK) 

Hjertestatus: Tiltak (1): Hunder som brukes i avl skal ha hjerte uten anmerkning ved undersøkelse 

som er foretatt på 3 års dagen eller senere. Undersøkelser som er foretatt tidligere godkjennes ikke. 

Dette gjelder både for undersøkelser med auskultasjon og med ultralyd.  

Det innføres krav om hjertestatus u.a, registrert i Dogweb, med attest som ikke er eldre enn 1 år ved 

paringstidspunkt for hunder som er yngre en 6 år på parringstidspunktet. For hunder over 6 år er det 

krav om attest med hjertestatus u.a. ved 6-års alder. 

  

Undersøkelsen må gjøres av en godkjent veterinær etter nærmere avtale med NKK. Det forutsettes at 

undersøkerne har en aktuelle veterinærmedisinsk spesialitet som kvalifiserer for slike undersøkelser, 

samt at antall godkjente undersøkere får et omfang på minst 50 totalt i hele Norge. 

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens hjerteattest må vedlegges registreringsanmeldel-

sen. Resultat for utenlandske hunder kan ikke legges inn i DogWeb, men en vurdering gjøres i hvert 



enkelt tilfelle om attest er godkjent eller ikke. For godkjent utenlandsk attest legges status «Godkjent 

hjerteattest» inn i DogWeb, men selve undersøkelsesresultatet blir ikke synlig. 

 

Dispensasjon: Det kan søkes NKK om dispensasjon i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes 

NKK, som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd 

som er frosset før restriksjonen trådte i kraft, og hvor hunden ikke lenger er i live. 

 

Det forutsettes at det vil bli mulig å få overprøvd en bilyd som man mener er fastsatt på feil grunnlag, 

ved ultralyd og/eller ved auskultasjon ved annen godkjent veterinær. Nærmere regler vedrørende 

dette må avklares i samarbeid med NKK. 

 

Det har det siste året vært en løpende dialog med helseavdelingen i NKK og norske kardiologer 

vedrørende den praktiske gjennomføringen av vedtaket etter 1.1.2020. Sent på høsten 2018 ble det 

klart at NKKs IT-system ikke gjør det mulig å få til en godkjenning/ikke godkjenning, basert på 

registrerte resultater fra hjerteundersøkelsene. NKK skrev det slik i mail til klubben: 

«NKK/Helseavdelingen har notert seg at Norsk Cavalierklubb fra 1/1-2020 ønsker krav til at 

foreldredyr skal ha en hjerteattest uten anmerkning for registrering av valper i NKK. Dere har i møte 

med oss ønsket en avlssperre på foreldredyr som ikke har dette (ikke har hjerteattest eller har en 

hjerteattest hvor bilyd er påvist før 6 års alder). Det er ikke mulig å få til avlssperre på foreldredyrene, 

men det er mulig at det opprettes en «bruddsak» (opprettet sak ved brudd på NKKs etiske 

grunnregler).  hvis ikke begge foreldredyr har hjerteattest, og at valper etter disse registreres med 

avlssperre. I og med at dere også ønsket at hjerteundersøkelse «uten anmerkning» skulle være krav 

til hunder mellom 3 og 6 år, men at hunder over 6 år kunne undersøkes og belønnes hvis bilyd kom i 

høy alder, har jeg bedt Origin om følgende: 

Hunder som har en bilyd fram til 6 års alder vil få en «bruddsak» på seg, og valpene registreres med 

avlssperre. Hunder som får registrert en bilyd fra 6 år og oppover får ikke å ha en slik sperre. Dette 

muliggjør sentral registrering av hunder etter 6 års alder, og at hunder med bilyd ved f.eks 10 års 

alder ikke trengs å tas ut av avl». 

Vi har i videre dialog med NKK avklart hva en «bruddsak» betyr i praksis. En «bruddsak» er samme 

reaksjon som man får dersom man bryter NKKs etiske retningslinjer for avl. Reaksjonene på en slik 

handling er:  

«Disiplinære reaksjoner ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, vedtatt av 

Hovedstyret 21.6.2017: Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal det som 

hovedregel reageres mot oppdretter av kullet, samt at tispa ilegges en avlskarantene når det er 

relevant. Dersom den foretatte paringen medfører økt risiko for sykdom hos valpene, skal de ilegges 

avlssperre ved registrering. Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for 

avl og oppdrett ilegges et gebyr på kr. 15.000. Økt gebyr gjelder for paring/inseminering etter 

1.8.2017. Ved andregangsbrudd skal saken oversendes valgt disiplinært organ for behandling. Som 

hovedregel bør sanksjoner ramme oppdretter og ikke valpekjøper. Slike sanksjoner kan være 

registreringsnekt for en periode som omfatter samtlige hunder i oppdretters eie på tidspunktet for 

bruddet, oppdretter selv og kennelnavn som oppdretter er hel-/deleier i. Oppdretter ilegges også et 

saksbehandlingsgebyr». 

Styrets vurdering: Vi synes at den reaksjonsformen NKK vil kunne bruke ikke passer til håndtering av 

regelverk i forbindelse med avl. Det er en vesentlig forskjell på å avle på hunder som f.eks. ikke 



tilfredsstiller alderskravene (f.eks. ved tjuvparring) og hunder som f.eks. er syke eller der tispen 

allerede har hatt 5 kull. I ordningen slik den er foreslått vil disse handlingene bli likestilt. 

Alternativet er at vi går for en ordning som tilsvarer som tilsvarer det de fleste andre raser har gjort 

for sine sykdommer, og vedtar at hjertestatus (undersøkt og registrert i Dogweb) skal være kjent, og 

attesten ikke eldre enn ett år, for at registrering av valper skal kunne skje.  

Det viktigste er at hjertestatus er kjent for alle avlsdyr. Avslrådet vil uansett fortsette å følge opp 

hjertestatus for valpenes besteforeldre og andre forhold knyttet til avl. Avlsrådet kan da samtidig 

sjekke status for hjerte i Dogweb for de aktuelle kullene. NCk kan og bør samtidig gå ut – på 

hjemmesiden og på Finn – og oppfordre alle valpekjøpere til å sjekke hjertestatus i Dogweb før valper 

kjøpes. 

Styret forslag til vedtak: Tidligere vedtak om regler for hjertestatus opprettholdes. Kontrollen endres 

slik at NKK kontrollerer at hjertestatus er kjent, at undersøkelsen er gjort av godkjent veterinær, og 

at attesten ikke er eldre enn ett år på paringstidspunkt.  

 

Sak 6: Regler og retningslinjer for avl av cavalier – forslag til endring av vedtatt ordning om 
regler for ultralydundersøkelser 
 
I vedtaket fra årsmøtet i 2018 står det følgende om ultralydundersøkelser: 
 

1. Hjertestatus: Alternativt tiltak (1): Avlshunder kan undersøkes med ultralyd av kar-
diolog ved 3- og 6-årsalder. 

• Bilyd og Prolaps: 

• Bilyd graderes fra 0-6 

• Prolaps graderes fra 0-3 

• Godkjent for avl er: 

• Bilyd 0 – med en prolaps på max 2 

• Bilyd 1 – med en prolaps på max 2 

• Bilyd 2 – med en prolaps på max 1 

• 0,1 betyr bilyd 0 og prolaps 1, som er et fint hjerte. 

 

Vedtak for bruk av ultralyd ved undersøkelse av norske cavalierer er bygget på de danske reglene. Vi 

har fått en klar anbefaling fra de norske kardiologene om å endre regelverket for ultralydundersøkel-

ser. Det gjelder både tidspunkt for undersøkelser og gradering av bilyd og prolaps. 

 

Årsaken til at reglene bør endres, er at det ikke eksisterer bevis for at det er mulig å forutsi utvikling 

av klaffesykdom ved å vurdere mitral prolaps alene, samt at sykdommen utvikler seg gradvis over tid 

med varierende hastighet. I arbeidet med å styrke hjertestatus hos cavalierene har vi nettopp fokus 

på å unngå avlsdyr som får bilyd i perioden fra de er 3-4 til 6 år gamle. Det er derfor ikke tilfredsstil-

lende å kun undersøke avlsdyr ved 3- og 6 års alder. Det er derimot ingenting i veien for at oppdret-

tere som ønsker det kan undersøke avlsdyrene ett år, og anvende auskultasjon et annet år.  

 

Styret vurderinger: Styret støtter seg i denne saken til kardiologene og NKKs vurderinger og foreslår 

en ordning der hjerteundersøkelse skjer årlig, uavhengig av metode for undersøkelse. 

 



Styrets forslag til vedtak:  

Hjertestatus: Alternativt tiltak (1): Avlshunder kan undersøkes med ultralyd av kardiolog i stedet for 
ved auskultasjon. Undersøkelse skal fortas årlig selv om ultralyd anvendes. Alternativt kan ultralyd 
anvendes noen år og auskultasjon de øvrige år.  

Ved alternativt tiltak skal auskultasjon utføres i forkant av ultralydundersøkelsen, og eventuell bilyd 
noteres og graderes. Ultralydundersøkelsen utføres med eksisterende protokoll av veterinærer god-

kjent av NKK/ NFVK. Resultatene av undesøkelsen føres inn i skjema og skal inkludere årsak til even-
tuell bilyd samt hvorvidt funn er innenfor eksisterende referanseintervaller eller ei. Ved påvist syk-
dom vil dette noteres i attesten.   

 

8. Valg 

Ved årets valg er styrets leder og to av styremedlemmene samt varamedlemmene på valg. Likedan er 

to av medlemmene til valgkomiteen, varamedlem til valgkomiteen, revisor og vararevisor på valg. I 

tillegg har Tina Lindnes trukket seg etter ett år i styret, grunnet mange andre gjøremål. Det skal 

derfor også velges et styremedlem for ett år. 

Vi har mottatt følgende innstilling fra valgkomiteen: 

«Her kommer valgkomiteens innstilling til neste års styre i Nck: 

Leder: Aud Schønning(gjenvalg) 

Styremedlem: Liv Anne Klubben (gjenvalg) 

Styremedlem: Inger Pettersen (for 1 år - gjenvalg) 

Styremedlem: Kari Skarpsno (ny) 

Styremedlem: Christel Hagen (gjenvalg) 

 

Varamedlem: Unni Lima Olsen (gjenvalg) 

Varamedlem: Tove Fernås (gjenvalg) 

Varamedlem: Unni Myrseth (ny) 

 

Her har vi fått inn forslag om varamedlem 

Jan Erik Viken (foreslått av Marit Hagen) 

 

Revisor: Bente Bakken (ny) 

Vararevisor: Lise Gran Henriksen (gjenvalg) 

Valgkomite: Tina K. Pettersen Stuart (gjenvalg) 

Jill Jeanette Johansen (gjenvalg) 

Edith Gjerde (gjenvalg) 

Varamedlem: Anne Marie Trulsrud (gjenvalg) 

  



Stemmeseddel 

Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny 

konvolutt med tydelig avsenderadresse og medlemsnummer.  

Stemmeseddelen sendes til: Christel Hagen, Veivokterveien 2, 3531 Krokkleiva 
 

Verv Navn Info JA NEI 

Valg til styret: 
(Ett kryss per kandidat) 

  

Styreleder (2 år) Aud Schønning Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Liv Anne Klubben Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (valgt 
for 2 år, 1 år gjenstår) 

Christel Hagen Ikke på valg   

Styremedlem (2 år) Kari Skarpsno Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (1 år) Inger Pettersen Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Jan Erik Viken Foreslått av Marit Hagen   

Varamedlem (1 år) Unni Olsen Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Tove Fernås Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Unni Myrseth Valgkomiteens innstilling   

 

Valg til valgkomité: 

(Ett kryss per kandidat) 

  

Leder (valg for 2 år)  Edith Gjerde Valgkomiteens innstilling   

Medlem (valg for 2 år) Jeanette Johansen Valgkomiteens innstilling   

Medlem (valgt for 2 
år, 1 år gjenstår) 

Tina Kristin Pettersen Stuart Ikke på valg   

     

Varamedlem (1 år) Anne Marie Trulsrud Valgkomiteens innstilling   

     

Valg revisor/vararevisor: 

(Ett kryss per kandidat) 

  

Revisor (2 år) Bente Bakken Valgkomiteens innstilling   

     

Vararevisor (1 år) Lise Gran Henriksen Valgkomiteens innstilling   

 


