Protokoll for Norsk Cavalierklubb’s
ÅRSMØTE 2021
20. april 2022 kl. 19:00
DIGITALT MØTE PÅ TEAMS

Unni Myrset åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Unni Myrset sammen med Janne Larsen foretok
opprop av alle deltagere og det var 64 stemmeberettiget medlemmer til stede via Teams.

1. Valg av møtedirigent
Torill Undheim ble valgt som møtedirigent.

2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen
Anne Britt Hansen og Elisabeth Juli Levinsen ble enstemmig valgt som referenter.
Hans P.C. Hansen og Unni Myrset ble enstemmig valgt til å skrive under på protokollen.

3. Valg av tellekorps, 3 personer
Det ble valgt 4 stk: Janne Larsen, Unni Myrset, Monika Grimsmo og Kari Skarpsno ble enstemmig
valgt som tellekorps.

4. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

5. Årsberetning for 2021
Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet med følgende kommentarer: det ble arrangert 2 utstillinger:
en av avdeling Søndenfjeldske og en av avdeling Cavalierklubben i 2021på Olaløkka. Alt som
omhandler 2022 hører egentlig til neste årsmøte og bør tas med neste år.

6. Regnskap for 2021, budsjett for 2022 og 2023
Regnskapet for 2021: I innkallingen til årsmøtet står det at regnskapet ble ikke ble revidert pga.
sykdom. Det viste seg at revisoren rakk å revidere regnskapet slik at den var klar til årsmøtet.
Revisjonsrapporten ligger på hjemmesiden og blir lagt til som vedlegg til protokollen. Det var
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spørsmål om Diverse kostnader på Kr. 3980 –dette gjelder kostnader ved NKK’s Representantskaps
Møte og bør spesifiseres på rett post. Godtgjørelse til styre på Kr. 21000 – inneholder flere andre
type utgifter – husk å føre på riktig post. Regnskapsfører kommenterte at klubben har mange kontoer
og bør redusere antallet.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet og er enig i at antall kontoer kan reduseres.
Budsjett for 2022 og 2023:
Årsmøtet stusser over at det er ikke satt av penger til rettsaken i 2022.
Forslag om økning av budsjett i 2022:
•
•
•
•

kr. 70 000,- til helsedata
kr. 60 000,- til Styret og komiteers reisekostnader
kr. 50 000,- til kostnader ved søksmål
Kr. 100 000,- annet (inkl. media/kommunikasjon) til styrets disposisjon.

Dette utgjør en kostnadsøkning i budsjettet med kr. 280 000,-. Styret har rett til å omdisponere fra en
post til en annen og at dersom pengene ikke blir brukt i 2022 kan resterende overføres til neste
driftsår.
Budsjett med kommentarene og økning av budsjett med kr. 280 000,- ble enstemmig vedtatt av
årsmøtet.

7. Innkomne saker/forslag
7.1 FORSLAG FRA Barbro Thorvaldsen
A)
Utstilling i mai: seminar lørdag med felles middag på kvelden og utstilling søndag med stor cert. Når
en ser bilder av seminarer fra tiden tilbake så tenker jeg. Kan vi bygge ett samhold og kunnskap om
rasen vår? Jeg har stor tro på at dette kan bli årets høydepunkt for klubben.
Styrets kommentar: Styret kan se det vanskelig å ha både seminar og utstilling samme helg. Det kan
bli et problem for deltagere og hjelpere til utstillingen. Tidspress i forhold til pelsstell/lufting av
hunder dagen før utstillingen.
Styrets innstilling: Forslaget avvises.

Styrets innstilling fikk flertall og forslag A ble ikke godkjent av årsmøtet
B)
Utstilling i aug/sept øst/vest/sør/nord da 2 dagers med ett lite og 1 stort. dette med forbehold om
noen i regionen kan avholde den. Olaløkka, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Mitt Norge, Nord Norge
Noen i regionen må svare 2 år før att de kan avholde ellers så går den videre til neste (dvs. att neste
har minimum 1 1/2år til å planlegge)
Styrets kommentar: Styret er ikke helt uenig, men ser utfordring med å sette faste datoer og
plasser. Styret har tidligere uttalt at dersom det er noen som er interessert i å avholde utstilling så
må de ta kontakt. Husk at det planlegges ca. 2 år på forhånd slik at man må være ute i god tid. Det
må være opp til utstillingskomiteen å avgjøre lokasjon og tidspunkt ut fra styrets planer og når dette
er mulig. Plassering av utstillinger er avhengig av at man har mannskap og lokaliteter for
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gjennomføring.
Styrets innstilling: Forslaget avvises

Styrets innstilling enstemmig vedtatt og forslag B ble ikke godkjent av årsmøtet
C)
3 seminar: 1 faglig seminar lørdag og søndag fast helg i mars. da annen hvert år øst/vest. Styrets
kommentar: Det kan bli vanskelig med en fast helg, men at det kan være en fast måned er en
mulighet. Informasjon om seminarer bør ideelt sett annonseres ut via hjemmesiden/e-post til
oppdrettere på klubbens oppdretterliste helst 3 måneder før planlagt seminar.
Styrets innstilling: Forslaget avvises

Styrets innstilling fikk flertall og og forslag C ble ikke godkjent av årsmøtet

D)
Årsmøte forsetter digitalt.
Styrets kommentar: Representantskapsmøte i 27. november 2021 ble det vedtatt følgende: «Det
presiseres i NKK’s lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK,
regnes som personlig fremmøte. Hovedstyret gis fullmakt til å sørge for at NKK’s lovkomite tilpasser
endringene i NKK’s lover og lovmaler. Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om
møter skal avholdes som fysisk møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk,
skal dette være på en plattform anbefalt av NKK» Dette betyr altså at hvor enkelt klubb, forbund og
region står fritt til å velge om de ønsker å avholde fysiske eller digitale møter. Begge deler regnes
som fullgode likestilte alternativer.
Styrets innstilling: Forslaget anbefales

Styrets innstilling enstemmig vedtatt av årsmøtet og forslag D ble godkjent av årsmøtet

7.2 FORSLAG FRA Tord Bruhjell
1. Veiledende pris på nck sin hjemmeside fjernes. Den er ikke i samråd med prisene som praktiseres. Den
fungerer pdd kun til forvirring for valpekjøpere og det er ikke nødvendig. Styrets kommentar: Det er en
relevant informasjon styret syntes er viktig for valpekjøpere.
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises
2. Avlsprogram. Vi inntar det danske avlsprogrammet ift avl av Cavalier i Norge. Sett i lys av dagens situasjon
ift avl av Cavalier er det presserende at det benyttes et avlsprogram som i sin helhet er bygget på forskning.
Det danske avlsprogrammet kan vise til gode resultater. Programmet er utarbeidet av forskere og
veterinærer sammen med den danske Cavalier klubben. Det har i lengre tid vært jobbet med å prøve å lage
vårt eget program- ref dom med forbud og teksten i selve dommen. Det danske avlsprogram ivaretar de
punkter som Oslo Tingrett har vektlagt som begrunnelse for å gi forbud på avl av Cavalier- cm, Sm, hjerte,
dna.
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Styrets kommentar: Klubbens avlsregler er strenge. Når det gjelder hjerteprogrammet er dette utarbeidet i
samarbeid med NKK v/Sunnhetsutvalget og kardiologspesialist Liva Vatne. Det er utarbeidet en
hjertematrise som skal være en hjelp til oppdrettere for å se hvordan deres kombinasjon av avlsdyr vil
komme ut av parringen. I motsetning til Danmark har vi en avlsdebut på 3 år. Danmark har 18 måneder.
Hjerteattest fra veterinær, godkjent av NKK, SKAL legges inn i DogWeb. Grunnen til at vi har en avlsdebut på
3 år er bl.a. for at hunder med SM gjerne viser symptomer før det og eventuelle andre sykdommer. Ved 3 års
avlsdebut er foreldredyene 6 år og det kan da utelukkes hunder som får tidlig bilyd fra avl. Hunder i avl skal
ha kjent DNA status. I tillegg anbefales det alle oppdrettere å skanne sine dyr. Oppdrettere må bekrefte
skriftlig på at hunden ikke viser til symtomer på SM når de sender inn skjema til avlsrådet. Klubben har en
matrise SM/CM British Veterinary Association (se klubben avlsretningslinjer).
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises.

Sak 7.2 fra Tord Bruhjell og sak 7.3 fra Nina Kallekleiv er identiske. Så de behandles under ett
her.
Ang. pkt. 1 Veiledende pris så ble det stemt på 3 forslag:
1. Ta vekk veiledende pris
2. Styrets forslag
3. Økning av veiledende pris til kr. 25000,- pr. valp

Forslag 3 – Økning av veiledende pris til kr. 25000,- pr. valp ble enstemmig vedtatt av
årsmøtet.
Ang. pkt2. Avlsprogram
Det ble stemt over 2 forslag:
1. Forslag fra Hege Olsen – Styret/avlsrådet utgreier muligheten for å innta det danske avlsprogrammet.
2. Styres forslag til vedtak: Forslaget avvises.

Styrets forslag til vedtak fikk flertall og og forslaget pkt.2 – Avlsprogram ble avvist av årsmøtet

7.3 FORSLAG FRA Nina Kallekleiv
1. Veiledende pris på nck sin hjemmeside fjernes.
Den er ikke i samråd med prisene som praktiseres. Den fungerer pdd kun til forvirring for valpekjøpere og
det er ikke nødvendig.
2. Avlsprogram.
Vi inntar det danske avlsprogtammet ift avl av Cavalier i Norge. Sett i lys av dagens situasjon ift avl av
Cavalier er det presserende at det benyttes et avlsprogram som i sin helhet er bygget på forskning. Det
danske avlsprogtammet kan vise til gode resultater. Programmet er utarbeidet av forskere og veterinærer
sammen med den danske Cavalier klubben. Vi har ikke lengre tid å prøve å lage vårt eget program- ref dom
med forbud og teksten i selve dommen. Det danske avlsprogram ivaretar de punkter som Oslo Tingrett har
vektlagt som begrunnelse for å gi forbud på avl av Cavalier- cm, Sm, hjerte, dna. Samme forslag som sak 7.2

Se sak 7.2 –Sak 7.2 og sak7.3 er identiske og ble behandlet under sak 7.2
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7.4 FORSLAG FRA Unni Olsen Utavlsprosjekt
Dette ble besluttet på Cavalierklubbens årsmøte i 2018: Etter en nøye vurdering foreslås det ikke at det
settes i gang utavlstiltak for rasen, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Det er flere grunner til dette:
1. Vi mener at det for bilyd på hjertet med påfølgende hjertesykdom vil være mulig å forbedre tilstanden hos
cavalierer med andre tiltak, hovedsakelig systematisering av hjerteundersøkelsene og bruk av eldre avlsdyr
samt hunder som har mange langtlevende hunder i sin stamtavle. Dette begrunnes med at det er gjort funn
som indikerer at langtlevende foreldredyr med sen forekomst av bilyd gir dette videre til avkommene.
2. Når det gjelder SM er sykdommen fortsatt under kartlegging, utredning og forskning, og
nedarvingsmønsteret er ikke endelig avklart. Vi mener at konservativ og forsiktig avl, basert på kunnskap hos
oppdrettere og kartlegging av avlsdyrenes og forfedrenes helsehistorie, kombinert med et visst omfang av
skanning i første omgang må prøves som et tiltak.
3. Den norske populasjonen av cavalier er i sin nedstamming og avlsmateriale nesten identisk med
genpoolen i England, Sverige og en del andre europeiske land. Det er heller ingen andre observasjoner eller
fakta som skulle tilsi at situasjonen er mer alvorlig her enn i andre land. Så langt vi kjenner til er det ikke satt
i gang andre tilsvarende tiltak noe sted. Vi mener at det ikke er noen grunn til at det norske rasemiljøet skal
sette i gang et slikt tiltak på egen hånd. Det siste året har det vært mye fokus på rasen og helse. Det vil
derfor være en god ide å vurdere ulike tiltak, også et mulig utavlsprosjekt. For at et slikt prosjekt skal lykkes,
må grunnarbeidet gjøres grundig og riktig, og i et samarbeid med den britiske raseklubben og hhv norsk og
engelsk kennel klubb. Det er årsmøtet som må beslutte endelig om et slikt prosjekt skal settes i gang.
Forslag til vedtak: Styret får i oppdrag å lage en detaljert beskrivelse av et framtidig mulig utavlsprosjekt for
rasen, der det bygges på erfaring med utavl i andre raser, og der det brukes en rase som passer best mulig
sammen med cavalier, dvs. at den har få og uansett ikke de samme helseutfordringene, og at den type- og
utseendemessig er mest mulig lik vår rase. Et utkast legges fram til årsmøtet enten i løpet av året som
kommer dersom det er ønskelig å komme raskt i gang med prosjektet. Alternativt legges saken fram igjen på
neste årsmøte.
Styrets kommentar: Et prosjekt om utavl kan absolutt være et prosjekt det bør jobbes videre med.
Styrets innstilling: Årsmøte gir Styret anledning til å starte et samarbeide med NKK, Frode Lingås og
eventuelt andre fagpersoner for å se på et mulig prosjekt for utavl.

Det ble stemt over 2 forslag:
1.Unni’s forslag: Forslag til vedtak: Styret får i oppdrag å lage en detaljert beskrivelse av et framtidig
mulig utavlsprosjekt for rasen, der det bygges på erfaring med utavl i andre raser, og der det brukes en rase
som passer best mulig sammen med cavalier, dvs. at den har få og uansett ikke de samme
helseutfordringene, og at den type- og utseendemessig er mest mulig lik vår rase. Et utkast legges fram til
årsmøtet enten i løpet av året som kommer dersom det er ønskelig å komme raskt i gang med prosjektet.
Alternativt legges saken fram igjen på neste årsmøte.
2. Styrets innstilling: Årsmøte gir Styret anledning til å starte et samarbeide med NKK, Frode

Lingås og eventuelt andre fagpersoner for å se på et mulig prosjekt for utavl.
Forslag 1 - Unni’s forslag til vedtak fikk flertall og forslag 7.4 ble vedtatt av årsmøtet
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7.5 FORSLAG FRA Unni Olsen Sak til årsmøtet i Norsk Cavalierklubb, 20.4.2022
Rasens helseregler og statistikk
I 2018 ble det vedtatt nye regler og retningslinjer for avl og cavalier. Dette er vedtaket har i årene etter på
blitt fulgt opp av nye og supplerende vedtak. Pr. i dag har rasen følgende tiltak:
o
o
o
o
o
o

Hjerteattest fra godkjent spesialist registrert i Dogweb og kontrollert av NKK etter nærmere regler
Øyelysing registrert i Dogweb o Patellaundersøkelse etter fylte ett år
Gentesting for episodig falling og curly coat dry eye
Råd om sm-skanning av avlsdyr så langt det er mulig
I tillegg et generelt krav om at hunden skal være frisk ved paring (unntak for bilyd for hunder over 6
år)
I tillegg har cavalierklubben en rekke tiltak for klubbens oppdrettergruppe, der det kreves
registrering og kontroll av attester for alle tiltakene samt en hjertematrise som skal være en hjelp til
å bevisstgjøre oppdretterne om hvor gode avlskombinasjonene basert på foreldres og besteforeldres
alder og hjertestatus. Etter fire år bør det foreligge et ganske omfattende statistisk materiale basert
på disse registreringene. Samtidig er 4 år en kort periode for å se om tiltakene virker godt, spesielt
når alder for avlsdebut er satt til 3 år. Det er på tide å finne ut hvordan bildet av oppdretternes
avlsarbeid har endret seg på disse fire årene og basert på det som framkommer, kan og bør det
vurderes om det bør gjøres flere endringer. Et alternativ kunne vært å sikre en sterkere direkte
kontroll ved å søke NKK om direkte kontroll av flere helseattester i forbindelse med paring og
registrering. Det er flere grunner til at det ikke bør gjøres nå. For det første er vanlig praksis at
helseattester som registreres i Dogweb har krav til «kjent status» og ikke spesielle helsekrav. For det
andre er det nå viktig å samle fokus om de helseutfordringene som er mest alvorlige for cavalierer,
dvs. hjertesykdom og sm. Sist, men ikke minst, hjelper det lite med en rekke tiltak dersom det ikke er
kompetanse hos oppdretterne om avl og genetikk. Bl.a. grunnet koronasituasjonen er det blitt gjort
lite med disse de siste årene.

Forslag til vedtak:
1. Dagens avlsregler og -retningslinjer beholdes slik de er i året som kommer.
2. Styret bes utarbeide en god oversikt med statistiske data basert på de registreringene som klubben har
gjort det siste året. Denne publiseres når den er klar og tas opp sammen med vurdering av endring i tiltak på
årsmøtet i 2023.
3. Styret får i oppgave å sette i gang med aktiviteter for å bedre oppdretternes kompetanse om avl og
genetikk.
Styrets innstilling: Forslaget anbefales
Forslag 7.5 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet

7.6 FORSLAG FRA Torill Undheim
Sm-prosjekt På årsmøtet i 2018 ble dette vedtatt: Samarbeidsprosjekt med NKK: Tiltak: Det tas kontakt med
NKK med sikte på å gjennomføre et samarbeidsprosjekt om skanning av utvalgte avlsdyr med oppfølging
gjennom flere generasjoner vedrørende forekomst av SM. Bakgrunnen var at cavalierklubben på linje med
andre europeiske cavalierklubber ønsket å bidra inn i forskningen om forekomst og nedarving av sm. Ideen i
dette prosjektet, som på det tidspunktet var nøye drøftet med NKK, var å velge en begrenset del av
cavalierpopulasjonen, skanne den og deretter gjennomføre et forskningsprosjekt for å se om det var mulig å
finne et signifikant nedarvingsmønster. Tanken var å få prosjektet gjennomført som et utdanningsprosjekt
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ved Veterinærhøskolen. Dessverre ble dette aldri igangsatt, fordi det på det tidspunktet manglet midler, og
det var ingen tilgjengelige stiftelser som kunne bidra med finansiering. Med dagens fokus på helse hos
cavalier, bør denne ideen igjen tas fram. Dette er noe som det bør være mulig å få til i et godt samarbeid
med NKK og veterinærer.
Forslag til vedtak: Det forsøkes igangsatt et samarbeidsprosjekt om skanning av utvalgte avlsdyr med
oppfølging gjennom flere generasjoner vedrørende forekomst av SM. Styrets kommentar: Styret ser
viktigheten i å få forslaget fra 2018 videreført. Det er opprettet kontakt med Kristin Presterud, smådyr,
NMBU for eventuelt å få til et forskningsprosjekt.
Styrets innstilling: Forslaget anbefales

Forslag 7.6 ble vedtatt av årsmøtet

7.7 FRA STYRET
Klubbens lover §3-4 i) (årsmøtets oppgaver i klubbens lover) er ikke oppdatert etter NKK’s lovmal, noe
klubben er pliktig til. Klubben har tidligere overlatt til styret å oppnevne nestleder. Dette er iflg. NKK’s lovmal
årsmøtet som skal stemme over. Ny tekst i §3-4 i: Årsmøte skal velge: Leder for (1 eller 2) år Nestleder for (1
eller 2) år 3 Styremedlemmer (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 vararepresentant for 1 år.

Styrets forslag 7.7 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet

7.8 FORSLAG FRA STYRET
Styrets forslag til tydeliggjøring av reglene for utestenging fra klubbens oppdretterliste Utestenging fra
oppdretterlisten Oppdrettere som ikke overholder klubbens avlsregler, får en advarsel fra avlsrådet på epost
ved første brudd. Dersom brudd gjentar seg innen en periode på 2 år, slettes oppdretteren fra
oppdretterlisten for en periode på 2 år. I perioden man er utestengt må man også ha fulgt avlsreglene for å
komme inn på oppdretterlisten igjen, hvis ikke gjelder utestengelsen i 2 nye år fra siste nye brudd.
Utestenging fra oppdretterlisten kan også skje om ikke oppdretteren følger regel nr. 2 som er å delta på
klubbens seminarer i løpet av 2 år.

Styrets forslag 7.8 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet

7.9 OPPDRAG GITT FRA ÅRSMØTET 2020 VEDR. DIGITALE SEMINARER
•
•
•

Oppdrettere har fått mange flere krav for avl og i tillegg et avlsråd å forholde seg til.
Oppdrettere har stadig mer kontakt med andre på nett og mange erverver seg god kunnskap av
erfarne oppdrettere som på et vis "erstatter" vår tidligere mentorordning.
Klubben har gode oppdrettere som av ulike grunner (kostnader, avstander, tid og mot) ikke klarer å
reise.
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•

•

•

Styret ønsker at flest mulig skal delta fysisk for å bli kjent og for å knytte kontakter, men det bør ikke
stoppe de som har intensjoner, men ikke får det med å møte fysisk i en tid der nesten alt foregår via
nett.
Styret har jobbet for å få oftere oppdrettermøter på web da det bidrar til økt forståelse for styrets
arbeid og oppdretternes ønsker. Dette bidrar også til å inkludere alle oppdrettere og øke
samarbeidsånden. Men på grunn av den viktige biten som et fysisk møte bidrar med er det ikke
ønskelig med kun seminarer på web.
Ikke alle foredragsholdere ønsker å holde sine foredrag på web og ikke alle deltagere ønsker å bli
filmet og heller ikke prate foran kamera.

Styrets forslag: Det må være opp til det sittende styre å ta beslutningen om å holde oppdretterseminarer
digitalt eller fysisk.
Det ble til slutt stemt over 2 forslag:
1. Styrets forslag
2. Liv Anne’s tillegg til styrets forslag: Oppdretterseminar og opdretterkurs skal holdes digitalt
minimum annet hvert år.

Styrets forslag 7.8 fikk flertall og ble vedtatt av årsmøtet

8. Valg
Årsmøtet tok tid og det ble ganske sent når vi endelig kom til valget, flere måtte gi seg og fikk ikke stemt. I
tillegg til de frammøtte medlemmene så var det 24 godkjente forhåndsstemmer. 5 stemmesedler ble forkastet
på grunn av de enten ikke var anonyme eller manglet rett medlemsnr. 43 stk stemmer kom inn via NCK’s
«stemme link» til google forms som de fikk tilsendt på epost når alt var klart til stemmegivningen.
Så det vil si at totalt 67 personer fikk avgitt stemmer til valget.

Valg til Styre:
Ina Bartz Johannessen og Svanhild Kjellberg trakk sine kandidaturer før årsmøte og stilte ikke til
valg.
Verv
Leder

Navn
Bjørnar Lien

Nestleder (1 år)
Nestleder (1 år)
Styremedlem (1 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)

Espen Sjøseth Stuart
Ina Bartz Johannessen
Tove Fernås
Elisabeth J. Levinsen
Trude Bratseth

Styremedlem
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)

Tord Bruhjell
Per Helge Bjerkeng
Svanhild Kjellberg
Ann Kristin Olaufssen

Info
Valgkomiteens innstilling Foreslått av Charlotte
Deijenberg, Aina Karlsen og Taj Biller
Valgkomiteens innstilling
Foreslått av Tord Bruhjell
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Foreslått av Unni Olsen
Valgkomiteens innstilling
Foreslått av Ina Bartz Johannessen
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
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Stemmer
54
51
53
48
53
16
50
56

Vedlegg
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