
Protokoll
Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

LØrdag 09.05.2015
Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger

l. Apning ay Årsmøte 2ots

Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende
på årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling:

En av årsmøtedeltakerne spurte om innkallingen kunne godkjennes med spørsmålom fristene er
holdt i henhold til klubbens lover på grunn av utsettelsen av årsmøtet. Hans går gjennom lovene
og ser at fristene er holdt. Leder foreslår at det stemmes over. lnnkallingen ble godkjent med to
stemmer mot.

3. Valg av dirigent:

Hans P.C. Hansen ble enstemmlg valgt til møtedirigent

4. Valg av 2 referenter:

fue-Kristine Warberg og Siri lill Midthun ble enstemmig valgt som rehrenter

5. Val3 av tellekorps:

Janne Larssen, KariSkarpsno og Barbro Haldorsen Thorvaldsen ble enstemmig valgt som
tellekorps.

5. Årsberetning:

Årsberetningen ble gjennomgått.
Kommentar fra årsmøtet om at en setning er ukorrekt, samt kommenaar om at styret ikke har
vært kritisk til økonomiforbruk. Dette tas opp under neste punkt.
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Årsberetningen ble enstemmig vedtatt

7. Regnskap tor20l4

Møtedirigent gikk gjennom regnskapet i plenum.

Vedlegg til regnskapet (Note til post 6805, 6804 og 1570) ble også gjennomgått, se vedlegg nr
1.

Årsmøtet kommenterer at budsjettet er laget så rotete at man mister oversikten på inntekter
versus utgifter, Årsmøtet foreslår at det nye styret får i oppgave å endre klubbens kontoplan.
En av årsmøtedeltakerne påpekte utgiftene til Brusel-turen i forhold til at hele styret dro på

denne samlingen. Det forklares at styret hadde en styremøtesamling i Brussel, noe de likevel
ville hatt om de ikke hadde møttes i Brussel. Forklaringen godtas.

Det spørres også om resten av medlemmene får mer informasjon om hva Brussel-prosjektet
går ut på, men forklares med at «Cavaliers for Life» ennå er ioppstartsfåsen og det må
klarBiøres hvordan det skal giøres i praksis først, så styret har valgt å vente til klubben får mer
informasjon om dette.

En av årsmøtedeltakerne spør også om det er riktig at det ser ut §om inntektene er dobbelt-
oppført iforhold til utgiftene på grunn av budsjettets oppbygning. Både regnskapsfører og
revisor har godkjent denne oppbyggingen.
Konklusj,onen ble at regnskapet var vanskelig å forstå og at dette skulle tas videre

Balansen pr 3L.L2.2AL4 ble gjennomgått.

En av årsmøtedeltakerne spør om utgiftene på telefon ikke burde ha blitt lavere med dagens
mobil-priser. §tyret forklarer at klubben har ett abonnement på telefonene som går på

tellerskritt, men er enige i at opplegget er gammeldags og bør ses nærmere på av det neste
styret,

En av årsmøtedeltakerne spØr hvorfor det ikke kuttes i utstillinger når utstillingene går i minus.
Styret svarer at utstillinger er bestemt lor 2 år fram itid, og at vi derfor ikke kan avlyse
utstillinger på kortere varsel.
En av årsmøtedeltakerne ønsker at regnskapet ikke skal godkjennes og gås gjennom på nytt av
det gamle styret. Styret svarer med a: dette vil koste ekstra 6000 kr.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

8. Budsjett tor 2OLS|2OLG

Budsjettforslaget leses opp i plenum av møtedirigent.
En av årsmøtedeltakerne ønsker forklaring på hvorfor budsjettet er endret. Styret svarer at det
sr årsmøtet som vedtar budsjettene, og slden styret allerede har sett at budsjettet kunne vært
mer reelt, er det laget ett nytt budsjettforslag.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
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9. lnnkomne sakerforslag:

9.1 Endring av NCKs lover etter pålegg fra NKK:

Dette gjelder 2 punkter i lovene som NKK har bedt oss endre.
Disse 2 punktene er:
§3-2 Antall fullmakter pr. medlem må spesifiseres iteksten når klubben har dette.
§4-3 Teksten i siste punkt må rettes til noppnevne representant til NKK,s
representa ntskap».

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjennelse av klubbens
årsmøte.

Styrets forslag; Endre disse 2 paragrafene slik:
§3-2 Endres fra «Det kan kun stemmes ved personlig fremm6te, ved forhåndsstemme
eller ved fullmakt.» til «Det kan kun stemmes ved personlig fremm/te, ved
forhåndsstemme eller ved fullmakt. Hvert medlem kan ha max 1 fullmakt.»
§4-3 Endre siste punkt fra «oppnevne representant til NKK-regionen» til «oppnevne
representant til NKKs reprcsentantskap (Rsf».

Vedtak Enstemmig vedtatt med forslag om at det legges til i teksten tll §3-2 at dette
gjelder ved valg:

«Det kan kun stemmes på valg med prcontig fremm6te, ved forhåndsstemme eller
ved fullmakt. Hvert medlem kan ha max l fultmakt».

9.2 Endring i NCK's lover med valg av n$tleder
Praksis i Norsk Cavalierkiubb har vært inntil nå at det er styret som velger Nestleder.
Dette mener styret at det kan være en stor fordel for å få ett velfungerende styre.
Styret vil derfor foreslå at dette fjernes fra punkt i. under §3-4 - Årsmøteoppgaver. og
legge «valg av Nestleder» som ett underpunkt til s4-3 styrets oppgaver
Slik at det står
- Velge nestleder blant styremedlemmer

Forslag fra styret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

9.2 Endring av avlsretniagslinier - avlsdebutalderen Okes fra 2tilZ,S år

Etter forslag fra RAS komiteen og RAS anbefales det at avlsdebut-atderen økes til 2,5 år
for begge kjønn. Grunnen til dette er for å forbedre hjertestatus hos Cavalier og ved å
innføre dette vil man også kunne vurdere hvilke dyr som får symptomer på sM,
Episodic Falling og andre arvelige sykdommer med tidlig debut og unngå å avle på dyr
som er syke.
Styrets forslag.
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Vedtak Enstemmig vedtatt, og vedtatt fra Oljuni 2015

9.4 Registrering av medlemmerc mailadresser
Styret skal, så snart som mulig og i god tid før neste års årsmøte, lage ett
medlemsregister med navn, adresse og mailadresse. Dette for å kunne sende ut
kommende årsm6tepapirer, samt annet av interesse for medlemmene, pr mail.

Medlemmer som ikke har mailadresse (sannsynligvis få), vil måtte få papirene

oversendt pr. post. Oppfordring til å sende inn, ev. korrigere mailadresse, kan f.eks.

gjøres via hjemmeside og Facebook (mange aktive Cavaliergrupper der)

19.03.2015, Ma*he Bøhmer

Styrets kommentar:
Medlemsadministrator legger inn i dag tilgjengelige eposter for nye medlemmer. Men

utfordringen er at epost-adressene ikke blir oppdaterte ved endring. Selv vanlige
postadresser er det en utfordring med at medlemmene ikke oppdaterer adressen sin

ved flytting etc. Uansett er det medlems sitt ansvar til å ha riktig adresse og e-post.

Oppdatering BjØres på «Min Side» hos NKK.

I tillegg så har ikke alle medlemmer epost. I 2013 brukte vi epost og post til å sende ut
årsmøtepapirene. 3 personer brukte 2 dager på jobb med dette. Vi hadde gratis

trykking, noe som man ikke kan regne med, dugnad for 3 personer- ca. 20

arbeidstimer totalt. Kostnadene ca. 5500 kr. Årets utsending skjer via medlemsbladet

og har en total kostnad på 4000,- kr og null arbeidstimer.

Konklusjon er at styret må få lov til å bestemme metoden innkatling og utsendingen av

årsmgte-papirene skal skje på. §tyret har behandlet forslaget og vil ikke anbefale

årsmøtet å vedta forslaget.

Vedtakr §tyret vil arbeide aktivt for å få flest mulig medlemmers epostadresser, og

forslaget godkjennes.

9.5 Forslag til årsmOtet 2015 - Komiteer og 0konomi
Klubben har i dag 4 komiteer: Redaksjonskomite, aktivitetskomite, helsekomite og

utstillingskomite.

Å arbeide idisse komiteene avstedkommer utgifter som skal dekkes av klubben. I 2O1O

ble det nedsatt en organisasjonskomite som skulle vurdere klubbens organisering av de

ulike aktivitetene.
Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i 2010. Der kom bl.a. frem dette
om økonomi for redaksjonskomiteen :

«Redaktør og komite får dekket kostnader i he nhold til bilag. Når det gjetder telefon og

km-godtgjørelse, dekkes dette i henhold fil statens satser. Ved utgifter større enn kr......

må det søkes om godkjenning av styret.» (Beløpet fastsettes av styret hvert år).

Jeg kan ikke se at dette er praktisert for komiteene de senere år, og foreslår derfor
fglgende, som pålegg ti! styret: «Hver komite får en kostnadsramme/budsjett fastsatt
av styret hvert år. Komiteene får dekket kostnader i henhold til bilag innenfor denne
kostnadsrammen. Kostnader utover kostnadsrammen, må godkjennes av styret.»

Dette vil spare både komitemedlemmer og styret for mye arbeid m.h.t. vurdering og

godkjenning av hver liten kostnad.

1"9.03.20L5, Marthe BØhmer
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Styrets kommentar:

På årsmøtet i 2013 ble det bestemt at alle komiteer blir nedlagt ved nytt styre og det er
opptil det nye styret å opprette de nye komiteer med arbeidsoppgaver og definere
kostnadsrammen/budsjett. Nåværende styre har ikke hatt store utfordringen med
arbeidsmengden iforhold til godkjenning av hver liten kostnad. Det går vanligvis helt
enkelt og greit med god kommunikasjon mellom styret og komiteene. Ssret anser ikke
dette som en årsmøtesak. Det er styret som er ansvarlig for økonomien.
Konklusjon: Styret går imot forslaget og anbefaler at forslaget awises.

Vedtak: Forslaget ble awist.

9.6 Forslag for å øke medlemsstand
Jeg er gjort kjent med fra styret at det er ca. 1100 betatende medlemmer i

Cavalierklubben per i dag. Jeg ser at facebook-gruppen «Cavalier King Charles Spaniel»
har ca 3500 medlemmer, oB at det i 2OL4 ble registrert nærmere 700 cavaliervalper hos
NKK. Jeg mener derfor at det bør være et stort potensiale i å få flere betalende
medlemmer til klubben for å kunne gi økte inntekter og vedre økonomi med større
handlefrihet. Cavalieren er som kjent blant de 5 mest populære rasene i Norge for
tiden, sammen med bl.a. Schåfer. Jeg ser på nettsiden til Norsk Schåferhundklubb at de
har ca. 3000 medlemmer. Siden kr 290,- av kontingenten pr medlem går til NCK (resten
til NKK), vil 1oo0 nye medlemmer gi oss økte inntekter på 290.000,-, og 2000 nye
medtemmer gi kr 580.000 i økte inntekter per år. Jeg foreslår derfor at det satses mer
målbevisst og aktivt på rekruttering av medlemmer. Dette arbeidet kan f.eks. tillegges
en bestemt person/komite, som har ansvaret for å følge dette opp med jevnlig
markedsføring av klubben, bl.a. på facebook og på andre måte som f.eks. gjennom
samarbeid med oppdretterne.
Mvh Anne Marie Trulsrud, 21.03.2015

Styrets kommentar: Styret er helt enig i at vi må jobbe for å øke medlemsantallet. Se

forslag nr.7 som et av tiltakene vi har lyst til å prøve. Ellers så er den beste måten å få
nye medlemmer er at andre medlemmer anbefaler klubben, dvs. at alle medlemmer
kan rekruttere nye medlemmer. Det er pr. i dag medlemsadministratorer som har
a nsvar for ad m inistrasjon av medlemsregisteret.
Konklusjon: Styret får fullmakt til å jobbe videre med å øke medlemsantallet.

Vedtak! To årsmøtedeltakere kom med tilleggsforslag om at styret ser på å lage ett
skriv som sendes til oppdretterne slik at de kan legge det til ivalpeheftene til nye
valpekjøpere.

Styrets forslag ble godkjent med tilleggsforslag.

9.7 Ny kontingent «klasse»r

lnnføring av ett nytt kontingent type/klasse vil gi flere muligheter for å verve andre
medlemmer som ikke ellers ville velde seg inn i klubben nå i dag. Dette kan brukes ved f.eks. at
vi kan sette i gang at oppdrettere som står på oppdretterlisten kan tilby sine valpekjøpere ett
medlemskap i NCK til redusert pris det første året. Dvs. prisavslag på opptil 90,- kr, stik at
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prisen blir 20O- til NCK pluss grunnkontingent til NKK 160,- kr. Totalt blir det 360,- kr.
Dette kan også brukes ved diverse tilstelninger som f.eks Dogs4All, at klubben kan gi ett
introduksjons-medlemskap under arrangementet. Viønsker ikke å øke kontigentene på

nåværende tidspunkt.
Forslag fra styret.

Vedtak: Forslaget ble godkjent av årsmøtet,

9.8 Utstillinger til faste plasser og faste helger
Forslag tll å avholde utstillingene våre på faste plasser til faste helger. Dette vil gi både

arrangører og utstiller Bodt rustet til å forberede. Forslag jeg tror alle kan vende seg til.
1- Dobbeltutstilling i mai, flyttes mellom Østlandet og vestlandet annet hvert år.

Gruppene på de respektive plassene fordeler ansvaret. F.eks. på Vestlandet,
Kristiansand, Stavanger og Bergen har det hver sin gang, og tilwarende på

Østlandet.
2- Enkel utstilling; en fast på Østlandet, og en fast på Vestlandet gjerne iforbindelse

med en større utstilling slik at det kan trekke flere utstillere.

Stavanger, 21".03.2015, Siri Lill Midthun

Styrets kommentar: Styret er ikke helt uenig, men ser utfordring med å sette faste
datoer og plasser. Styret har sagt 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 igod tid. Det må være opp til utstillingskomiteen å avgj6re lokasjon og
tidspunkt ut fra styrets planer og når det er mulig. Plassering av utstillinger er avhengig
av at man har mannskap og lokaliteter for gjennomføring.
Konklusjon: Styret kan ikke anbefale forslaget.
Vedtak: Forslaget ble stemt over, og vedtatt med overtallige stemmer for forslaget.

9.9 Forclag til avholdelse av Årsmøtet
t - Årsmøte følger dobbeltutstilling og legges tilfredag kveld eller lørdag umiddelbart
etter utstilling,

2 - Alternativt å legge den til enkel-utstillingen, men da må det byttes på å holde
utstilling vår/høst.
3- Legges til ett oppdretterseminar.
Stavanger, 21,03.2015, Siri Lill Midthun

Styrets kommentar: Dette må ses iforhold til lovene til NCK

Konklusjon: Ut fra klubbens lover så kan ikke styret anbefale forslaget om avholde Ise av

Årsmøte.

Vedtak: Forslaget ble trukket.
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10. Valg

Fremgangsmåten for valgkomiteens innstilling har blitt utført feil, da de som har blitt foreslått
og takket ja, skal stå på valglisten selv om det ikke er valgkomiteens forslag. Valgkomiteen får
beskjed om dette.
I tillegg til de frammØtte var det kommet inn 9 forhåndsstemmer. Dette gir 23
stemmeberettigede.

Styret består nå av:

Leder: Aud Schønnine (2 år)

Styremedlem: Janne Larsen {2 år)

Styremedlem: Kari Skarpsno {2 år)

Styremedlem: Edvin Haraldsvik (1 år)

S§remedlem: Hans P.C. Hansen {1år)

Varamedlem: Jill Jeanette Johansen (1. vara, 1 år)

Varamedlem: HeidiS. Halvorsen (2.vara, 1 år)

Varamedlem: Marianne Hanshaugen {3.vara, 1 år)

Revisor: Tone Fanevold Hanevik

Vara-revisor: Ch ristel Hagen

Valgkomitemedlem : Edtih Gjerde

Valgkomitemed lem: Astrid Bøe

Valgkomitemedlem: Christel Hagen

Varamedlem til Valgkomitemedlem: Anne Marie Trulsrud
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2 stykker ble valgt til å underskrive protokollen:

Elin Marie Moen

Barbro Thorvaldsen
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Barbro Thorvaldsen

(sign.)
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Elin Marie Moen
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Vedlegg nr. I - Noter til Regnskapet 2014

Note til post 5805 - Helse

Utgifter til Belgia turen hadde en totalkostnad på kr. 29163,66

Egenandelen - Post 3150 var på kr. 5500,00

Totalt kostnad er kr. 23653,56

Hovedstyret hadde oktober 2014 en tur til Belgia for å delta på et internasjonal

Symposium(seminar) angående Cavaliers fremtid. I tillegg så hadde styre et styremøte på

fredagen. Egenandelen kom frem ved at styret brukte styregodEiørelse kr. 3æ0,æ for året

2AI/.I}ALS og betalte inn kr.500,00 hver.

Note til post 6804 - Kostnader vedrørende seminar

(ostnaderkom på kr.126981,00

lnntekter - Post 3010 til dette var på kr.75040.00

Totaft kostnad blir kr.51941,00

Det kan nevnes at antall deltakere var på litt over 30 stk på hver av de 2 oppdretter

seminarene.

lnkludert i disse tallene ligger utgifter til avlsrådskurs for jan. 2015 på kr. 11700,@ som ble

feilført. Dette er utgifter som tilhører regnskapsåret 2015 og skulle ha vært ført som

forhåndsbetaling.

Dvs. at Total kostnad blir kr. 40241,00 for regnskapsåret 2014.

Note til post 1570 - tån til Proshop

Lånet til Proshop på rest kr. 1&450,75 er tenkt nedbetalt etter hvert som Proshop får solgt

varer.

Styret NCK

07.05.2015
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