
 
 

 

 

Protokoll 

Årsmøte for Norsk Cavalierklubb 

 

Torsdag 4.6.2020 kl.18.00, møtet foregikk på skype pga Koronasituasjonen 

27 medlemmer deltok 

Åpning av møtet, leder Aud Schønning ønsket velkommen 

 

 

1 – 3 Valg av møtedirigent: Aud Schønning, vedtatt 

Valg av 2 referenter: Nina Kallekleiv og Janicke Sundal, vedtatt 

 2 personer til å skrive under protokollen: Unni Myrset og Barbro Thorvaldsen, vedtatt  

 Valg av tellekorps, 3 personer: Bente Bakken, Tina Pettersen Stuart og Ann Kristin Olaussen 

 vedtatt 

4 Godkjenning av innkalling: Innkalling enstemmig godkjent. 

5 Årsberetning for 2019   

Ingen spørsmål til årsberetningen. 

 Møteleder informerte om at klubben består av to avdelinger, NCK og NCK avdeling 

 Søndenfjelske. Det blir ikke avholdt årsmøte for avd. Søndenfjeldske i år, grunnet 

 Koronasituasjonen.  

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

6. Regnskap for 2019 budsjett for 2020 og 2021. 

 Enstemmig godkjent. 

  

7. Innkomne saker / Forslag  

7.1. Forslag fra styret – Cavalieren  

Vi lever i en tid da mer og mer blir digitalisert, også medlemsblader. Inntil nå har vi valgt å å trykke 

Cavalieren og sende det til medlemmene i posten. I forbindelse med koronasituasjonen, vil vi nå gi 

ut et nummer av bladet digitalt.  

Styret mener at vi bør åpne for å levere bladet digitalt til dem som ønsker det, også etter korona. I 

første omgang foreslås det at medlemmene i prøveperiode selv får velge om de ønsker å få bladet i 

posten eller digitalt. På årsmøtet for 2020 i 2021 kan årsmøtet bestemme hva som videre skal skje i 

forhold til digitalisering av Cavalieren.  

Styrets forslag til vedtak: Fra og med Cavalieren nr.3 i 2020 og til med Cavalieren nr.2 i 2021 åpner 

klubben for at medlemmene selv kan velge om de ønsker bladet i posten eller digitalt. Styret får i 

oppgave å finne en god ordning og et godt system for digital distribusjon av Cavalieren. Spørsmålet 



om digitalisering av Cavalieren behandles på nytt i 2021.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

7.2. Forslag fra Nina Kallekleiv - Patellaregler  

Jeg minner om at kravet om patella 0/0 er avtalt å revurderes på årsmøtet. Patella er ikke et utbredt 

problem. Patella grad 1 vil ikke føre til noen ulemper/symptomer for hunden. Patella grad 1 er 

tillatt i alle andre land. Patella grad 1 er for veterinærer uforståelig at ikke kan brukes i avl dersom 

hunden fyller både hjerte og alderskravet. Patella grad 1 er tillatt i NKK sitt regelverk og annet 

avlsteori.  

Det å ha et absolutt krav på patella vil føre til utelukkelse av hunder med gode hjerter, god 

livslengde og gode sm statuser. På den måten vil et absolutt krav ift patella være skadelig for 

progresjon i hjerte og sm status for rasen.  

Jeg foreslår at patella går fra krav til å bli veiledende. Videre at veiledningen bør ha en ordlyd som 

f.eks.:  

Alle hunder skal være testet for patella luksasjon. Testen må være foretatt fra tidligst 12 mnd alder. 

Grad 0 og 1 tillates i avl. Fortrinnsvis bør en hund med grad 1 kombineres med en partner med 

grad 0 

Styrets forslag til vedtak: Forslag til Nina Kallekleiv vedtas, men med følgende endring: Alle 

hunder skal være testet for patella luksasjon. Testen må være foretatt fra tidligst 12 mnd alder. Grad 

0 og 1 tillates i avl. En hund med grad 1 skal kombineres med en annen hund som har grad 0 på 

begge ben.  

 

Torill Undheim fremmet følgende forslag: 

  

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. 

 

Avstemning. 

Det ble først stemt om å holde på dagens ordning: 7 stemte JA. 

Så ble det stemt over Styret / Nina Kallekleiv sitt forslag som fikk 12 stemmer, eller Torill sitt 

forslag som fikk 14 stemmer.  

 

Årsmøtet vedtak i sak 7.2. Patellaregler : 

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. 

 

7.3. Forslag fra Nina Kallekleiv - Valpepris  

Valpeprisen bør settes opp. Det er dyrere å avle ift helsetester, det er dyrere å kjøpe avlsdyr, det er 

dyrere og vanskeligere å finne avlspartner. Cavalier er den strengeste rasen å avle. Etterspørselen er 

enorm. Blandingshunder med Cavalier koster mer enn en renraset Cavalier. Pris antydning foreslås 

til 25.000.  

Styrets forslag til vedtak:  

Anbefalt valpepris økes til kr 20.000,-, gjeldende fra 01.09.2020.  

.  

 

Følgende fremmet forslag: 

Trude Bratseth kr 23 000,- 

Eva Førlandsås ingen endring kr 18 000,- 

 

Avstemming først for Nina Kallekleiv sitt forslag på 25 000,-: 1 stemme, forslaget forkastet 

Trude Bratseth’s forslag på 23 000,-: 3 stemmer, forslaget forkastet 

Tilslutt ble det stemt over Eva Førlandsås’ forslag på 18 000,- mot Styrets forslag på 20 000,- 

Evas Førlandsås’ forslag: 5 stemmer 

Styrets forslag: 21 stemmer. 

 

Vedtak: Veiledende valpepris for Cavalier valp blir kr 20 000,- fra 01.09.2020 

 

7.4. Forslag fra Nina Kallekleiv - oppdretterseminarene  

Hvis oppdrettersseminar er obligatorisk, må det kunne holdes over web. Dette for at alle skal kunne 

delta uavhengig av geografiske forhold, økonomi, helse, forpliktelser på hjemmebane etc. Dette vil 

virke inkluderende og positivt for rasen og fellesskapet. 

Avstanden mellom oppdrettere har økt, lojaliteten har sunket, det er mye kritikk og negativitet. 

Obligatoriske møter/kurs over web vil møte oppdrettere der de er, være positivt og kunne bidra til å 

snu en negativ utvikling. 

Samfunnet er endret. Mange møter g kurs går via web. Det er supert at det er krav om at oppdrettere 

må være tilgjengelig web tilgang til alt av obligatoriske møter/kurs. På denne måten kan også 

klubben arrangere flere kurs/møter og bruke sin fremstilling ilt. Nkk, samfunnskritikere, veterinærer 

etc. økt antall kurs og økende deltakelse. 

 

Styrets forslag til vedtak: Saken utsettes. Årsmøtet ber styret vurdere fordeler og ulemper ved 

digitale oppdretterseminarer og legge fram et forslag til årsmøtet i 2021. 

 

Stemmer Nina Kallekleiv forslag: 10 

Stemmer Styret forslag: 16 

 

Styrets forslag vedtatt. 

 

  

 

7.5. Forslag fra Nina Kallekleiv – status for 3-åringer i hjertematrisen  

Status for 3-åring med 3-åring bør gå over til akseptabel i hjertematrisen, uten behov for 

godkjenning, spesielt dersom besteforeldre er over 6 år med fri attest ved 6 år. Vi må søke å ha en 

god variasjon i genpoolen i rasen. Vi må ikke ekskludere flere avlshunder eller kombinasjoner enn 

høyst nødvendig. En for liten variasjon i genpoolen er en rases verste fiende.  



Styrets forslag til vedtak: I hjertematrisen er status ved dagens akseptabel/ok for kombinasjoner 

med en eller begge foreldre u.a. ved 6-årsalder. Status i hjertematrisen endres derfor ikke. 

 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

7.6. Forslag fra Nina Kallekleiv – pris på mri scanning i fm avl  

Klubben bør forsette arbeidet for å få til en avls mri scanning med en avls mri scanning pris, slik de 

har i andre land, dvs at en vanlig mri scanning basert på symptomer for utredning koster vanlig pris, 

mens en avls scanning har en annen og mye lavere pris. Dette er scanning på en hund uten 

symptomer for å gradere sm, cm, psom, ventrikler. 

Videre gir noen andre land en kuttet pris ved tilfeller: hvis veterinær raskt ser sm over 2mm stoppes 

scanningen. Pga det betyr at attesten ikke vil være nyttig ift fri fra sm og ikke kan nyttes. Det 

betales da gjerne halv pris av avls scanning pris. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret arbeide videre for å få avtaler med lavere priser for 

mri scanning i forbindelse med avl på cavalier. 

Syrets forslag vedtatt 

 

8. Valg 

Det er i år en unntakstilstand pga Korona virus situasjonen. 

Dette gjør at avstemming avholdes via et avkryssingsskjema som sendes deltakerne via mail. Dette 

blir da et hemmelig valg.  

Det er kommet inn 1 forhåndsstemme på mail, men denne forkastes, da den ikke er anonym. 

 

Valgkomiteens forslag: 

 

Styreleder: Kari Skarpsno   2 år 

Styremedlem: Ingrun Hagen   2 år 

Styremedlem: Unni Myrset   2 år 

Styremedlem: Unni Olsen   1 år 

Styremedlem: Inger Pettersen  1 år 

Varamedlem: Janicke Sundal  1 år 

Varamedlem: Janne Larssen   1 år 

Varamedlem: Judith Beate Stenehjem 1 år 

 

Valgkomite: 

Leder  Hans P.C. Hansen  2 år 

Medlem Jeanette Johansen  

  (ikke på valg 1 år gjenstår) 

Medlem Helen Eikeland  2 år 

Vara  Edith Gjerde   1 år 

 

Revisor/vararevisor 

Revisor Bente Bakken  

  (ikke på valg 1 år gjenstår) 

Vararevisor Lise Gran Henriksen  1 år 

 

Valgkomiteens innstilling vedtatt mot 7 blanke stemmer og 3 nei. 27 stemmeberettige medlemmer. 

 

Styrets sammensetning for 2020 ser nå slik ut: 
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