ÅRSMØTE 2019
Lørdag 9. mars kl 1300,
Radisson Blu Trondheim Airport, Stjørdal
Dagsorden for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Åpning
Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av forretningsorden
Valg av:
5.1. Møteleder
5.2. Referenter
5.3. Medlemmer til tellekorps
5.4. Medlemmer til å undertegne protokollen
Årsberetninger 2018
6.1. NSBK
6.2. Nordland
6.3. Trøndelag
6.4. Hordaland
6.5. Sør-Rogaland
6.6. Agder
6.7. Oslo &Akershus
6.8. Avlsrådet med rasevariantene
6.9. Sportshundgruppa
Regnskap 2018 NSBK med revisors beretning
Budsjettforslag 2019 og medlemskontingent
Innkomne saker
9.1. Endring av NSBK- Lover
9.2. styringsdokumenter
9.3. Avslutning av regioner
9.4. Forslag til årsmøte fra Gr Trøndelag og fra Vidar Haarberg
Valg
10.1. Valgkomiteens innstilling
10.2. Stemmeseddel
10.3. Forhåndsstemming valg 2019
Avslutning

Sakspapirene til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens websider http://www.nsbk.org senest 23.2.2019
og kan lastes ned derfra. Ta kontakt med sekretæren (sekreter@nsbk.org) hvis du får problemer
med nedlasting.
Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Konstituering av årsmøtet 2019 i NSBK
SAK 1: Åpning.
Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 4: Godkjenning av forretningsordenen.

Sak 5: Valg:
-

1.Valg av møteleder:

-

2. Valg av referent:

-

3. Valg av tellekorps:

-

1____________________________

-

4. Valg av to til å signer protokollen:

-

1_____________________________

_
_

2____________________________

2_____________________________

Årsmelding Norsk Schnauzer Bouvier Klubb for 2018
Årsmøtet i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) ble avholdt den 21.04.18 på Gardermoen.
Ekstraordinær årsmøte den 13.06.18, behandlet økonomi og valg.
Etter årsmøtene hadde klubben følgende styre:
Leder: Arild Kristensen (Nyvalgt for 2 år)
Nestleder: Mona Nilsen (Nyvalgt for 1 år)
Kasserer: Berit Engnes (Nyvalgt for 2 år)
Sekretær: Tarja Aabø (1 år igjen)
Styremedlem 1: Andreas Bachmann (1 år igjen)
Styremedlem 2: Ingrid Pedersen (1 år igjen)
Styremedlem 3: Wenche Martinsen (Nyvalgt for 2 år)
Varamedlem 1: Kenneth Riis Gjertsen (valgt for 1 år)
Varamedlem 2: Anne Guri Johannesen (Nyvalgt for 1 år)
Medlem valgkomiteen: Trude Otterlei (valgt for 2 år)
Medlem valgkomiteen: Rutt Celina Åsvang (valgt for 1 år)
Medlem valgkomiteen: Maria Angel Uhnger (1 år igjen)
Varamedlem valgkomiteen: Reidun Stensrud (valgt for 1 år)
Revisor: Henning Haaland (1 år igjen)
Vararevisor: Randi Otterlei Alvestad (valgt for 1 år)
Styreaktivitet
Styret har pr 25. februar 2019 gjennomført 5 styremøter. Alle møtene har blitt gjennomført via Skype.
Det hadde vært ønskelig med flere fysiske møter, men på grunn av klubbens økonomiske situasjon
har vi prioritert møter via internett.
Styret har valgt å prioritere økonomien i denne perioden. Tiden er brukt for planlegging og organisering
organisatoriske dokumenter. Dette inneholder klubbens nye lover, strategiske dokumenter for økonomi og
samt årene fremover. Det er også jobbet med en organisasjonshåndbok som skal være veiledende for hele
klubben inkludert gruppene.
Nye websider er opp og gå og har fått gode tilbakemeldinger. På grunn av høy pris på medlemsblad ble
det gjort forsøk å publisere medlemsblad på websidene. Andreas Bachmann sammen med Bjørn Adde
har gjort arbeidet og vi er svært fornøyd med det endelige resultatet. Styret har mottatt gode
tilbakemeldinger.
Årsmøte 2018 vedtok at klubbens raser skal ut av fullcert-ordning. Søknaden ble sendt i NKK og
dermed fra om med 1.1.2019 er da ikke fullcert-ordningen gjeldende for klubbens raser.
Fra styret Arild Kristiansen og Tarja Aabø representerte klubben i NKK RS 2018 i november. Tarja
Aabø ble valgt som nestleder i det nye Domsutvalget.
Styret har fortløpende lagt ut protokoller fra våre møter på websidene slik at medlemmer og andre
kan følge med på hva klubben arbeider med.
Gruppene:
Årsberetninger, budsjetter og regnskap er mottatt med unntak fra
Gruppe Agder.
Kontaktpersoner:
Ingen rapporter fra kontaktpersoner er mottatt.

Avlsrådet:
Årsberetning fra avlsrådet er mottatt.
Sportshundgruppa:
Årsberetning fra sportshundgruppa er mottatt
Aktiviteter:
RS NKK - Raseklubbenes fellesallianse (RFA) - Dogs4All 2018 ved Gr. Oslo og Akershus
Det vises til beretninger og rapporter fra grupper og utvalg.
Økonomi:
Se eget regnskap for 2018
Medlemmer:
Antall pr. 31.12.18 var: 1070 som inkluderer hoved-, familie - og æresmedlemmer og antall
gratismedlemmer. Status pr. 31.12.2017: 1097 medlemmer.
Klubbens Hederstegn innehar:
Ann Margrete Kindberg, Gerd Nilsen, Grete Hansen, Unni Edvardsen, Per Øye, Geir Tjernshaugen,
Lone Gjerdalen, Erik Vestnes, Ranveig Vestnes, Kari Ann Sogstad, Mette M. Tufte, Johnny Johnsen,
Fredrik Hansen, Bjørn Adde, Aud Fossum, Harald Edvardsen, Eva Ingebjørg Jahr, Torill Adde, Jan Erik
Haugli, Øivind Storfjeld, Wenche Berntsen, Reidun Stensrud, Harald Flatin, Tarja Aabø, Svenn Erik og
Astrid Simensen.
Klubbens Æresmedlemmer er:
Lulle Bleum, Arild Eriksen, Else Hegbom, Kari Schønfeldt Wilberg, Astrid Welle, Bjørn Adde, Stig
Larsen, Aud Fossum, Harald Edvardsen og Reidun Stensrud.
Medlemmer med Hederstegn og Æresmedlemskap som er gått bort:
Marit Johansen, Anne-Ma Diesen Stavseth, Per Rønåsbråten, Brita Øye, Toni Stranger og Randi
Rasmussen.
Stjørdal, den 09.03.19

Arild Kristensen
Sign.
Leder

Mona Nilsen
Sign.
Nestleder

Tarja Aabø
Sign.
Sekretær

Ingrid Pedersen
Sign.
Styremedlem

Wenche Simonsen
Sign.

Berit Engnes
Sign.
Kasserer
Andreas Bachmann
Sign.
Styremedlem

NSBK Gruppe Nordland
Innkaller til

Årsmøte

Mandag 21. januar 2019
Kl. 18.00
Sted: Moloveien 10, Bodø.
Dagsorden:
Sak 1:

Åpning

Sak 2:

Godkjenning av innkalling

Sak 3:

Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:

Godkjenning av saksliste

Sak 5:

Valg av:
1) møteleder
2) Referent
3) Tellekorps
4) To personer til underskriving av protokoll

Sak 6:

Årsberetning

Sak 7:

Regnskap: Orientering fra kasserer

Sak 8:

Handlingsplan for 2019

Sak 9:

Innkomne forslag

Sak 10:

Valg

Sak 6:

Årsberetning, NSBK avd. Nordland 2018
(perioden 18.02.2018 – 31.12.2018)
Arbeidsutvalget har bestått av:
Leder:

Christine Hunstad

Sekretær:

Vivian Bruun

Kasserer:

Siri Wangberg

Styremedlem:

Malin Bruun

Styremedlem:

Liesl Kristensen

Vara:

Lisbeth Alstad

Vara:

Sissel Erikstad

Sammendrag av Aktiviteter
27.-29. april ble det arrangert pelsstellkurs for våre medlemmer, men det ble avlyst på
grunn av for få påmeldte.
Generalforsamling: Vivian Bruun representerte Gruppe Nordland på
generalforsamling 21.4.2018 på Scandic Gardermoen.
Utstilling: 4. og 5. august arrangerte Gruppe Nordland spesialutstilling for alle våre
raser på Fauske.
Styremøter: Det har vært avholdt 2 styremøter i Bodø.
Sekretær Vivian Bruun har vært med på telefon og Skype.
Medlemsmøter: Det har vært avholdt 1 medlemsmøte.
Antall medlemmer: Gruppa er på ca. 60 medlemmer.

Sak 7: Regnskap

Orientering fra kasserer.
Sak 8: Handlingsplan for 2019
-

Pelsstellkurs/kurs

-

Aktivitetshelg

-

Utstilling

Sak 9: Innkomne forslag
-

Opprette aktivitetsansvarlig /kontaktperson i områdene Lofoten, Vesterålen,
Ofoten, Salten, Rana/Vefsn, Sandessjøen/Brønnøysund. Målet er å få til minst
en aktivitet (gjerne flere) ute i områdene pr. år. Dersom alt skal styres av
styret i Bodø vil det være vanskelig i ett så langstrakt fylke. Trenger ikke være
de store greiene, omså sosialt treff, aktivitetskveld, pelsstell, sosialt i
forbindelse med utstillinger osv.

-

Utstillingskomiteen – hvem velger og hvordan sammensetning? Valgkomiteen
eller styret som setter sammen og hvilke kriterier?

-

Synliggjøre mer aktivitet på facebooksiden/bruke hovedklubben sin
hjemmeside. Legge ut
referater/protokoller/utstillingsresultater/prøver/arrangementer.

Sak 10: Valg
Valgkomiteen orienterer.

Bodø 21.01.2019

Christine Hunstad

Siri Wangberg

Vivian Bruun

-------------------------------

------------------------------

------------------------------

Vedlegg 1 - Årsmøte 2019 - Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 - Gruppe Trøndelag
Styrets sammensetning:
Leder: Liv Karin Ertsås
Sekretær: Frøydis Aalberg
Kasserer: Merete Hol
AU-medlem 1: Inger Lande
AU-medlem 2: Mona Bakken
AU-medlem 3: Cathrine Guldahl Grande
Valgkomite: Nils Johansen og Are Nyeng
Revisor: Jon Arne Dahl
På første styremøtet etter årsmøtet 2018, gjennomgikk vi fordeling arbeidsoppgaver, og
begynte planlegging av aktivitetsplan for våren-2018. Dessverre så ble styret også i år litt
amputert, da ett valgt styremedlem, måtte flytte på grunn av bytte av jobb. Vi fortsatte med
6 styremedlemmer, og det ble vedtatt at leder hadde dobbelstemme ved avstemming.
Som nevnt i fjorårets årsberetning, så har det vært lite informasjon å finne fra tidligere år.
Vi har nå fått litt mer struktur, og ting er mer forutsigbart, men det er fortsatt en god del
igjen, så vi ser fram til at organisasjonsboka til hovedklubben blir ferdig.
For å spre informasjon, så har vi sendt ut mail med info og aktivitetsplan til medlemmene,
samt fortløpende lagt ut meldinger om kurs, aktiviteter på hjemmesiden, og på FB-siden.
Men vi minner om, at om en vil følge med det meste som skjer, så anbefales å følge vår
FB-side NSBK gruppe Trøndelag, som oppdateres jevnlig.
Som tidligere, så får vi tilbakemeldinger fra medlemmer om at de ikke har fått informasjon
på mail. Grunnen er for det meste, mailadresser som er skiftet, som ikke rettet opp av medlemmene på «min side» på NKK, eller den mangler helt. Det er også registrert en del gamle
telefonnummer på listen. Du må derfor inn på NKK, for å få rettet opp permanent.
For å få presentert oss for nye valpekjøpere som hører til Gruppe Trøndelag, så har vi laget
en mailiste over oppdretterene i klubben på våre raser, og sendt mail til oppdretterene med
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informasjon over kontaktpersoner, og aktiviteter. De kan da informere sine valpekjøpere,
som hører til under gruppe Trøndelag, hva vi har å tilby. Dette fikk vi positiv respons på fra
flere oppdrettere.

Antall medlemmer i gruppen:
Målet vårt er at medlemmene våre er fornøyde, og fortsatt vil stå som medlem, samt anbefale medlemskap i klubben til andre.
Men som i mange andre raseklubber, så har også gruppe Trøndelag, dessverre fått en
nedgang i medlemstallet. Pr. des 2018, så var det registrert 116 medlemmer (mot fjoråret
pr. des. 2017 - 131 medlemmer).
Dette håper vi at vi i dette året kan gjøre noe med, ved å skape tilbud/aktiviteter som gjør at
medlemmer ønsker å bli i klubben, og at eiere av rasene våre, får lyst til å melde seg inn.

Styremøter:
Det har vært avholdt 4 styremøter i denne perioden. I tillegg har styret vært representert på
møter i Trondheim Hundefestival. Samt årsmøte NKK region Trøndelag.
Vi har fortsatt med vår styregruppe på FB, hvor vi styremedlemmer har kontakt i mellom
styremøtene. Her har vi diskutert både store og små saker, som agenda til styremøter, forslag, planlegging av kurs etc..
Tanken var også at referat fra styremøter skal ut på hjemmesiden, men vi har ikke funnet
noen oversiktlig måte å gjøre dette på enda.

Medlemsmøter:
Vi har avholdt årsmøte og 2 medlemsmøter i 2018.
På første medlemsmøte i april, så hadde vi utdeling av plaketter til de fra gr Trøndelag som
var med i Årskonkurransen i NSBK. Samt at Trine og Atle Rånes holdt foredrag om adferd,
helse og pels på våre raser. Godt oppmøte.
Siste medlemsmøte ble holdt i begynnelsen av desember, og ble en kombinert markering
av 40 -års jubileumet for NSBK gr Trøndelag, og juleavslutning. Godt oppmøte.
40-års jubileum for gruppe Trøndelag
I 2018, var det 40 år siden at Per Kristiansen Rønsåsbråten (død) , Bent Hirsch og Egil
Repvik, gikk sammen og startet en gruppe i Trondheim. Schnauzerrasene var den gang
sammen med Pinscherrasene, og gruppa fikk navnet Norsk Schnauzer Pinscher klubb, avdeling Trøndelag. For å markere 40-års jubileumet, så inviterte vi Hirsch og Repvik sammen
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med medlemmene til medlemsmøte/juleavslutning, hvor det ble spandert pizza, drikke, kaffe og kaker. Dessverre så fikk ikke Bent Hirsch og Egil Repvik anledning til å komme, men
vi håper vi treffer de ved en annen anledning.

Aktiviteter:
Fellesturer
Som i tidligere år så har vi hatt et tilbud med fellesturer på forskjellige plasser i Trondheim
med omegn. For å få spredd turene, så har fått hjelp av medlemmer utenfor styret til å være
guider på turer i sitt eget nærområdet. Takker så mye :). Dette setter vi stor pris på, og vi
tar gjerne mot flere forslag.
Oppmøtet har variert, men de fleste av våre raser har vært representerte, men hovedtyngden har vært dvergschnauzere. Noen av turene har blitt avlyst, og andre har hatt lite oppmøte, noe vi mener skyldes været. Vi vil fortsette med dette tilbudet i 2019, og håper at
mange vil fortsette å møte opp.
Litt kort om de turene som har vært.
Storfurua - Lian
Mars - 18: Storfurua - Bymarka i Trondheim. Parkering på Våddan, og vi gikk langs vegen
inn til Storfurua, hvor vi tok en rast. Turen var ca 6 km tur/retur. 1 Riesen, 4 dvergschnauzere og 1 irsk setter.
Estenstadhytta
Mai-18: Parkering ved Bekken gård, og tur opp til Estenstadhytta. 1 Bouvier, 4 dvergschnauzere
Malvikstien
Vi parkerte ved båthavna på Hommelvik, og Anne og Nils Johansen, guidet tur langs Malvikstien i flott sommervær. En fin tur hvor hele 15 dvergsschnauzere med eiere møtte opp.
Hansbakkfjæra - Ranheim
Stod på på aktivitetsplanen, men ble avlyst på grunn av dårlig vær.
Stavsjøen - Sveberg
Det ble også i år en høsttur med Anne/Nils rundt Stavsjøen - Sveberg, selv om det ikke var
så mange deltakere. Noe som været får ta skylden for.
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Kurs
For å gi tilbud og få samlet våre medlemmer, så prøver vi å arrangere kurs. Vi er her avhengig av at medlemmene kommer med ønsker. I 2018 så har over 20 forskjellige medlemmer, benyttet seg av tilbudet, samt at noen har også deltatt flere ganger. Dette er vi veldig fornøyd med.
I tillegg til så hadde vi planer om et sporkurs, men ettersom vi kom sent i gang med planlegging, og mai, hadde mange fridager, så ble det ikke tid.
En kort oversikt over arrangerte kurs 2018:
Pelsstellkurs:
Ettersom både schnauzerrasene og bouvier er pelshunder, som trenger noe stell, så er det
nødvendig for eiere å kunne en del om grunnleggende pelsstell. Klubben vil derfor prøve så
godt det lar seg gjøre, å arrangere ett, eller to grunnleggende pelsstellkurs i året, alt etter
interesse.
I året som gikk, så arrangerte vi to grunnleggende pelsstellkurs for schnauzerrasene. Ett på
våren og ett på høsten. Tilsammen deltok 12 stk og 1 observatør. Takk til Trine og Atle Rånes som stilte med lokale og som instruktører.
Hverdagslydighetskurs:
Feb- 2018, Hverdagslydighetskurs, med instruktør fra Sportshunder.
5 ekvipasjer deltok. 3 dvergschnauzere og 2 Schnauzere.
Lydighet- Bronsemerkekurs:
2 stk lydighet- bronsemerkekurs med Kristin Estenstad.
Kurs 1 - var på 8 kvelder, og startet i januar. 6 ekvipasjer : 1 Bouvier, 1 Riesen, 1 Schnauzer og 3 dvergschnauzere.
Kurs 2 - var på 10 kvelder: Kurset startet i begynnelsen av september, og blir avsluttet i januar 2019. 6 ekvipasjer: 2 Riesenschnauzere, 1 Schnauzer, 2 Dvergschnauzere og 1 Portugisisk vannhund
Kurskvelder har vært i Sparkjøpkjelleren hver 14.dag.

Andre arrangement
Sommeravslutning/Grilldag mai/juni
Vi hadde også i år planlagt en grilldag med aktiviteter som sommeravslutning i juni, hvor
gamle og nye medlemmer, kan møtes på en uformell samling med hundene. Men med
mange røde dager i mai, som førte til en fullbooket juni for styremedlemmene, så ble den
igjen avlyst.
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Tyholttårnet - sosial samling i forbindelse med NKK-utstilling Trondheim
I forbindelse med NKK-utstilling i Trondheim, så har vi i flere år hatt en sosial samling for
både lokale og tilreisende medlemmer på Egon-Restaurant på Tyholttårnet i Trondheim.
Dette er en fin mulighet til å bli litt bedre kjent med andre medlemmer, samtidig med at vi får
vist fram noe av byen vår, da tårnet beveger seg rundt 360 grader, i løpet av den tiden vi
sitter der.
I år møtte 12 personer fra gruppa og 1 tilreisende opp til felles hygge på Tyholttårnet.
Skogdag
Okt-18, møttes vi igjen til skogdag til en koselig og lærerik dag med godt oppmøte på
skogdag i fint høstvær. Riesenschnauzere, schnauzere, og dvergschnauzere, var representerte, Noen helt nybegynnere og andre erfarne. Her fikk vi demonstrert og prøve sporsøk,
feltsøk, og rundering med flinke instruktører. Takk Anne Marit Kvernrød, Inger Lande og Jon
Herland for god instruksjon !!
Førsthjelpskurs
02.10.18, så var det planlagt et førstehjelpskurs for hund med Nicolas Morgan, veterinær
på Sveberg dyrehospital. Men pågrunn av få påmeldte, så ble det avlyst.

Medlemsbladet:
Vi ønsker et medlemsblad som informerer andre medlemmer om hva som foregår i klubben rundt om i landet. Vi har brukt bladet til å presentere styret, og våre aktiviteter, og
sendt inn bidrag med bilder etter våre arrangement, Men dessverre er bladet en stor utgiftspost, og har nå blitt erstattet av en utgave på nett.

Hundefestivalen:
Trondheim hundefestival er som kjent en utstilling, hvor gruppe Trøndelag er medarrangør
sammen med flere hundeklubber i Trondheimsdistriktet, og vi bruker her å arrangere vår
årlige spesialutstilling.
Utstillingen ble i år for 2. år arrangert i Selbu, men denne gang innendørs i hall. Dommer
var Per Kristian Andersen, og vi hadde 28 påmeldte.
Dette arrangementet krever en god del dugnadsinnsats fra klubben, og vi trenger flere som
kan hjelpe til med, kiosksalg, begge dager, eller/og hjelpe til på utstillingsdagen, om vi skal
fortsette å arrangere utstilling.
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Tusen takk til både utstillere, publikum og ikke minst til dere som stilte opp hjalp til med
kakebaking, kiosksalg, og andre ting, slik at det ble et vellykket gjennomført arrangement.
Takk til Hills som sponset forpremier.

Hjemmesiden og Facebook:
Klubben fikk i fjor ny hjemmeside. https://nsbk.org/category/trondelag/. Her har vi
fortløpende lagt inn annonser for kurs, utstilling etc. Vi ønsker også på sikt å få lagt ut
referatene fra styremøtene våre på hjemmesiden.
Siste nytt og bilder som blir tatt på arrangement, blir lagt ut på FB-siden til NSBK gruppe
Trøndelag, https://www.facebook.com/groups/139078052776158/

Økonomi og Resultat for året
Regnskap er i skrivende stund ikke klart, og vil bli sendt ut som eget vedlegg

Generelt
Styret er alltid åpen for innspill fra våre medlemmer, på tema som vi kan ha på våre medlemsmøter, og i forhold til å sette opp aktiviteter, og forslag til steder å gjennomføre disse på. Vi ønsker også tilbakemelding på de aktivitetene som er gjennomført, og om det er
ønskelig å opprettholde dette aktivitetsnivået. Vi har satt opp en midlertidig oversikt
over aktuelle aktiviteter, som vi vil se nærmere på, når det nye styret er på plass.

Styret i NSBK gruppe Trøndelag 2018

Liv Karin , Frøydis, Merethe, Inger, Mona og Cathrine
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Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Gruppe Trøndelag

Regnskap 2018
Rapportperiode 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultat
Balanse
Budsjettforslag 2019

1

Vedlegg 4 - Årsmøte NSBK gr Trøndelag 2019 - Aktiviteter/Handlingsplan

Aktiviteter /Handlingsplan 2019

Viser til hovedklubbens strategimodell hvor det står at : «Klubbens formål er å ivareta
interessen for våre raser gjennom aktivt å fremme positive aktiviteter for den enkelte rase.
«……
Gruppe Trøndelag ønsker derfor å være et lavterskeltilbud til de som ønsker å treffe andre
hundeeiere av klubbens raser, ved å arrangere medlemsmøter med evt. tema, sosiale treff
f.eks. skogdag, grilldag, fellesturer. Arrangere grunnleggende pelsstellkurs, valpekurs,
hverdagslydighet, bronsemerkekurs, sporkurs, rallylydighet, agility +++ . Alt etter hva
medlemmene ønsker. Vårt mål er ikke å være en konkurrent til andre brukshundklubber i
området, men å motivere til å være aktive med hundene sine, på det nivået som en passer
den enkelte.

For året 2019, så har vi satt opp en foreløpig aktivitetsplan, som nytt styre vil jobbe videre
med:

• Grunnleggende pelsstellkurs
• Skogdag/sommeravslutning
• Samling i Tyholttårnet
• Lydighet- Bronsemerkekurs
• Rallylydighet
• Fellesturer
• Utstilling
Vi vil også jobbe for å få til et godt samarbeid med hovedklubben, og være et bindeledd
mellom medlemmene i gruppa og hovedklubben.

Årsberetning for Gruppe Hordaland 2018

Arbeidsutvalget har bestått av;

Leder:

Anne-Gurine D. Johannesen

Nestleder
Sekretær

Kasserer:

Jane Nordlund

Styremedlem: Annie-Lise Mjaatvedt
Varamedlem: Elsebeth Ellingsen
Varamedlem: Kathrine Seglem Torsvik

Sammendrag av Arbeidsutvalgets arbeid;

Møter/saker
Det ble avholdt årsmøte 21.februar 2018
Det har i gruppe Hordaland vært avholdt 5 styremøter i løpet av året.

Antall medlemmer i gruppen
Det er pr 31.12.2018- 72 stk betalende medlemmer i gruppen.

Økonomi
Gruppe Hordaland hadde et driftsresultat i regnskapet for 2018 pålydende kr -13.132,Gruppens egenkapital er kr 36.355,-

Aktiviteter
•
•

Det ble i november gjennomført et medlemsmøte hos AniCura Sør med tema
“Hundens signaler” hvor dyrepeleier Malin Espeland hadde et interessant foredrag og
emnet..

•

Det ble på våren avholdt pelsstellkurs på Midttun Zoo avd Åsane med godt oppmøte
og stort engasjement..

•

På trimmekurs i oktober møtte 2 personer.

•

Det er liten/ingen oppslutning blant medlemmene på de aktiviteter som settes opp, og
grunnet dette ble to aktiviteter avlyst: Hundeløp (mai), rallylydighet i august.

•

På årsmøte i 2018 møtte leder og kasserer. På ekstarordinært møtte leder og
varamedlem..

Bergen, 10..01.2019

Leder:

Sekretær:

______________________

__________________________

Anne-Gurine Dykesteen Johannesen

Sak 7: Revidert regnskap

Jane Nordlund

Revidert regnskap vedlagt
Revisjonsberetning vedlagt
Budsjettforslag 2018 vedlagt

Sak 8: Aktiviteter og Handlingsplan 2018
Handlingsplan 2018 vedlagt
Aktivitetsplan 2018 vedlagt

Sak 9: Innkommende forslag
Ingen.

Sak 10: Valg m/valgkomiteens innstilling
Leder

Anne-Guri D-Johannesen

2 år

Nestleder

Ewa Børtvedt

Ny 2 år

Sekretær

Karin Wibrand

Ny 2 år

Kasserer

Jane Nordlund

1 år

Styremedl. Annie-Lise Mjaatvedt

Ikke på valg

Styremedl.

Kathrine Seglem Torsvik

1 år

Varamedl.

Elsebeth Ellingsen

1 år

Varamedl.

Håkon Børtvedt

Ny 2 år

Valgkomitè:
Berit Engnes

Revisor:
Trude Otterlei

Sak 10: Avslutning

1 år

REVISJONSBERETNING FOR 2018
Årsmøte for NSBK gruppe Hordaland
Jeg har revidert regnskapet for NSBK gruppe Hordaland for regnskapsåret 2018,
som viser et underskudd på kr 13.132,-.
Årsregnskapet består av balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet er avlagt av
styret og kasserer. Min oppgave er å uttale meg om bokføringen og årsregnskapet.
Det er kontrollert at:
-

Den løpende bokføringen stemmer med underlaget og er dokumentert
med bilag
Balansepostene er avstemt og dokumentert
Resultatpostene stemmer med løpende bokføring
Noteopplysningene stemmer med grunnlaget

Min kontroll har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og mener at
årsregnskapet gir et uttrykk for gruppens økonomiske stilling pr 31.12.2018 og for
gruppens drift.
Bortsett fra gruppens budsjett som er korrigert to ganger i løpet av 2018, mest
sannsynlig har det grunnleggende budsjettet vist seg å være urealistisk i forhold til
aktivitetsnivået. Da et budsjett er ment som et styringsverktøy for gruppen og et
viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy, kan man gjerne i forkant bruke noe tid på å
budsjettere neste periode. Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste
budsjettperiode.

Paradis, den 22. januar 2019
_____________________________
Trude Otterlei

AKTIVITETSPLAN 2018 -Hordaland
Vår

April Pelsstellkurs Midttun Zoo Åsane
Mai Hundeløp Kokstad v/Spar Kjøp
Juni Fellestur på Frotveit

Høst

August

Rallylydighet Myrbø Hundesenter

Oktober

Trimmekurs Myrbø

November Medlemsmøte Anicura Sør

Handlingsplan NSBK avd Hordaland 2019

Visjon:
Motiverte medlemmer som vil arbeide for sunne og friske hunder med basis i seriøst oppdrett
og faglig forankring i kynologi.
Styrets hovedoppgaver:
• Å legge til rette for tilgang på faglig kompetanse innen områdene; pelsstell, bruks- og
eksteriøraktiviteter og evt. mental-test
• Opprettholde klubbens økonomi
• Å arbeide for en felles policy for profilering av klubben og dens aktiviteter
• Å motivere medlemmene til tillitsvalgtarbeid i klubbens styre og gruppen
Virkemidler:
• Bruke den hundefaglige kompetansen som redskap for å fremme den fysiske og
psykiske helsen til våre raser
• Oppdatert hjemmeside og Facebookside / egen web redaktør
• Konkurranser / aktiviteter
• Eget medlemsblad
• Aktiv dialog
Ressurser:
• Menneskelige ressurser innen egen, og samarbeidende klubber
• Økonomi i henhold til godkjente budsjetter, hvor alle aktiviteter prises

Tiltak:
• Følge hovedklubbens retningslinjer og delegerte mandater
• Holde avdelingens hjemmeside og facebookside oppdatert
• Gjennomføre styremøter
• Gjennomføre et til to medlemsmøter for avdelingens medlemmer pr år
• Gjennomføre fellesturer, trimmekurs, etc.

BUDSJETT 2019 - Hordaland

Inntekter:
Kontingent refusjon

2900,-

Pelssell/trimmekurs

2100,-

Totalt

5000,-

Utgifter:
Møteutgifter

500,-

Reiseutg. Styremøter

1500,-

Innkjøp

0

Gaver

500,-

Diverse

400,-

Julebord gammelt/nytt styre

2100,-

Totalt 5000,-

Årsrapport fra Gruppe Agder
Ingen dokumenter er mottatt per 22 feb 2019

Arild Kristensen
Leder
NSBK

Årsberetning 2018 for Avlsrådets Rasekomitéer
Det er ikke avholdt møter i 2018. Ellers har vi hatt kontakt via klubbmail og rådets
egen Facebook-gruppe, samt at rasekomitemedlemmene har kontakt seg imellom.
RAS skal oppdateres, men NKK har satt saken på vent. NKK ønsker å få data systemet
oppdatert før RAS oppdateringene settes i gang.
Kryssing av forskjellige fargevarianter blant schnauzer variantene er blitt gjort veldig få
ganger i 2018.

Tarja Aabø
(sign)
Leder for Avlsrådets Rasekomitèer

Rasekomite
Bouvier
Kristina Landskaug

Dvergschnauzer
Tarja Aabø
Hvit

Torill Adde
salt/pepper

Riesenschnauzer Salt/Pepper og Sort
Tarja Aabø og Ingrid Pedersen

Schnauzer Salt/Pepper og Sort
Ranveig Vestnes

sort

Ann Veronica Ursvik
sort/sølv

Årsrapport Schnauzer 2018
Populasjon
Salt/Pepper
Antall kull
Antall valper
- Hannvalper
- Tispevalper
Sort
Antall kull
Antall valper
- Hannvalper
- Tispevalper
Kommentar:
2017:

2013
1
9
4
5
2013
11
51
26
25

2014
2
14
9
5
2014
8
46
23
23

2015
4
21
10
11
2015
5
18
10
8

2016
3
27
10
17
2016
10
49
27
22

2017
1
6
3
3
2017
9
46
27
19

2018
5
39
24
15
2018
10
54
29
25

2016: S/P. Alle kullene for S/P er godkjent.
Sort: I 2016 ble det søkt om godkjenning for 8 kull. 7 kull ble godkjent, mens et kull ble ikke
godkjent av avlsrådet. Fire kull ble det ikke søkt godkjenning for, og to av disse kullene fulgte
ikke klubbens regler.(to av kullene det ble søkt godkjenning for er registrert 2017).

Gjennomsnittlig kullstørrelse
Salt/Pepper
Sort
Kommentar:

2013
9
5,1

2014
7
5,8

2015
5,3
3,6

2016
9
5,4

2017
6
5,1

2018
7,8
5,4

Kull med bruk av utenlands
eide hannhund
Salt/Pepper
Sort
Kommentar:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1
2

2
1

3
1

3
4

6

Innavlsgrad
Salt/Pepper
Innavlsgrad i snitt
Sort
Innavlsgrad i snitt
Kommentar:
2017:

2013

2014

2015

2016

2017

1,56

1,63

1,66

0,52

0

0,078

2,10

0,24

2,98

0,56

1,84

1,077

3
5

2018

2016: Sort: Kullene har jevnt over lav innavlsgrad og det er enkelte kull med høy innavlsgrad som
drar opp gjennomsnittet enkelte år.
S/P: har lav innavlsgrad og oppdretterne er flinke til å bruke ulike hanner.

Bruk av avlsdyr
Salt/Pepper
Antall kull
Antall hannhunder brukt

2013

2014

2015

2016

2017

1
1

2
1

4
4

3
2

1
1

2018
5
5

Antall tisper brukt
Sort
Antall kull
Antall hannhunder brukt
Antall tisper brukt

1

2

4

3

1

5

10
4
10

8
2
8

5
4
5

9
6
9

9
9
9

10
9
10

Kommentar:
2017:
2016: S/P: Det er brukt ulike hanner på nesten alle kullene og dette er meget bra for det genetiske
mangfoldet i rasen.
Sort: Det hadde vært ønskelig med større spredning på bruk av hannhunder. Det er også få tisper i
avl som får mange kull.

Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år
Salt/pepper
Sort
Maks 17,2 valper pr avlsdyr.
Maks 41,8 valper pr avlsdyr.
Kommentar:
2017:
2016: S/P: Grensen er lav, men likevel er det få hunder som går over matadorgrensen i rasen.
Sort: det er en hann som har flere avkom enn grensen på 41,8 avkom i løpet av de siste fem
årene og som dermed er over matadorgrensen. Denne hannen har 51 avkom i perioden 20132016. Det avles også på få tisper i rasen selv om de ikke når matadorgrensen.

Importer
Salt/pepper
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Sort
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Kommentar:
Øyesykdommer
Salt/pepper
Antall øyelyste
Antall FRI
Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske cillier
Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Ant.Sut.I.
Katarakt, ikke medfødt: Påvist,
cortical
Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Post.Pol

2013
1
4
2013
3
4

2013
1
1

2014
0
5
2014
0
0

2015
0
4
2015
0
2

2014
0

2015
0

2016

2017

2018

4
1
2016
2
7

1
2017

3
5
2018

2016
0

2017
1

1

1

2018
0

PRA
Annet
Kommentar:
Sort
Antall øyelyste

2013
0

2014
6

2015
0

2016
0

5

Antall FRI

2017
2

2018
0

1

Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske cillier
1

Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Ant.Sut.I.
Katarakt, ikke medfødt: Påvist,
cortical
Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Post.Pol
PRA

1

Annet
Kommentar:
2013

2014

2015

2016

2017

Antall avkom

9

14

21

27

6

Antall røntget

9

4

11

17

12

14

Antall HD frie

9

2

3

13

5

8

Antall HD svak grad

-

2

2

4

5

3

Antall HD middels grad

-

-

5

-

2

3

Antall HD sterk grad

-

-

1

-

HD statistikk

2018

Salt /pepper

Kommentar:
2017:
2016: S/P har en høy andel røntgede hunder i forhold til antall fødte valper. Det er noe HD av
ulik alvorlighetsgrad i rasen, men de har likevel god oversikt over rasen.

2013

2014

2015

2016

2017

Antall avkom

51

46

18

49

46

Antall røntget

6

13

6

8

14

6

Antall HD frie

6

11

3

4

12

4

Antall HD svak grad

-

2

3

3

2

2

Antall HD middels grad

-

0

0

1

1

Antall HD sterk grad

-

-

-

-

Sort

Kommentar:

2018

2017:
2016: Sort: Det er prosentvis færre hunder som blir røntget i rasen svart schnauzer. Importerte
avlsdyr med mange avkom burde i langt større grad ha undersøkt avkommene for å få mer
oversikt over HD utbredelsen. HD situasjonen er uoversiktlig siden så få blir sjekket for dette.

AD statistikk
2018:
Pepper/salt 2 stk grad 0
Sort 1 stk grad 0

Årsrapport Bouvier des Flandres 2018
Populasjon
2014
2015
3
2
Antall kull
Antall valper
21
9
- Hannvalper
11
4
10
5
- Tispevalper
Kommentar: Importer er ikke regnet med i denne oversikten.

2016
0
-

2017
0
-

2018
1
8
2
6

2014
2015
2016
2017
7***
4,5**
Kommentar: * ett kull. ** to kull, hvorav det ene med kun en valp, *** tre kull.

2018
8*

Gjennomsnittlig kullstørrelse

Kull med bruk av utenlandsk
eiet hannhund

2014

2015

2016

2017

2018

2

1

-

-

0*

Kommentar: * ett kull dette året, norskoppdrettet og norsk eiet hannhund benyttet.
2014
2015
2016
2017
2018
Innavlsgrad
1,1
3,0
0
Innavlsgrad i snitt
Kommentar: Tallene i denne oversikten er hentet i DogWeb. Innavlsgrader for hvert enkelt
kull i perioden 2012-17 bør regnes manuelt da de oppgitte innavlsgradene som kommer
automatisk opp i DogWeb ikke er korrekte. Manuell utregning anbefales ved oppdatering av
RAS.

Bruk av avlsdyr
Antall kull
Antall hannhunder brukt
Antall tisper brukt
Kommentar: Henviser til RAS
som beskriver oppdretternes bruk
av forskjellige hunder i avlen.
Rasekomiteen ser med glede at
oppdretterne fortsatt er flinke å
benytte forskjellige hunder i avl,
særlig gledelig at det reises ut for
bruk av forskjellige hannhunder.

2014
3
3
3

2015
2
2
2

2016
0
-

2017
0
-

2018
1
1
1

Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år
Kommentar: Henviser til RAS for definisjon og tidligere oppgitte tall for matadoravl i rasen. Perioden
har lite data å vise til og RAS gir her en bedre oversikt.

Importer
2014

2015
2016
2017
1
2
Importerte hannhunder
1
2
Importerte tisper
1
0
0
1
Kommentar: Det er importert hunder fra Sverige, Nederland, Tyskland og England.

2018
1
1

Øyesykdommer
2014

2015

2016

2017

Antall øyelyste

2018
2
2

Antall FRI
Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske cillier
Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Ant.Sut.I.
Katarakt, ikke medfødt: Påvist,
cortical
Katarakt, ikke medfødt: Påvist
Post.Pol
PRA

Annet
Kommentar: Et lite antall hunder er øyelyst i perioden 2012-16, for oppdateringer og resultater
henvises til DogWeb hvor det er mulighet for å laste ned øyelysningsskjema for hver enkelt hund
som har vært til undersøkelse. Henviser også til RAS for Bouvier des Flandres når det gjelder
øyelysning for rasen.
2014
2015
2016
2017
2018
HD statistikk
Antall avkom
Antall røntget

6

15

10

4

4

Antall HD frie A/B

5

12

10

3

4

1

Antall HD svak grad C

1

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

Antall røntget

2

7

10

4

4

Antall HD frie 0

1

6

7

4

4

Antall HD middels grad D
Antall HD sterk grad E
Kommentar:
AD statistikk
Antall avkom

1

Antall HD svak grad 1
1

Antall HD middels grad 2
Antall HD sterk grad 3
Kommentar:

1

2

Årsrapport dvergschnauzer 2017
Populasjon
Hvit
2013
2014
2015
2016
2017
Antall kull
13
17
12
7
12
Antall valper
47
71
55
33
65
- Hannvalper
25
30
24
20
38
- Tispevalper
22
41
31
13
27
Sort
2013
2014
2015
2016
2017
Antall kull
25
27
21
27
23
Antall valper
136
118
74
121
95
- Hannvalper
75
62
43
70
47
- Tispevalper
61
56
31
51
48
Salt/pepper
2013
2014
2015
2016
2017
Antall kull
20
24
16
16
8
Antall valper
81
105
53
74
31
- Hannvalper
39
52
24
34
16
- Tispevalper
42
53
29
40
17
Sort/sølv
2013
2014
2015
2016
2017
Antall kull
32
36
33
39
20
Antall valper
86
147
139
164
86
- Hannvalper
43
63
74
69
45
- Tispevalper
43
84
65
95
41
Kommentar:
Hvit:
2017: Tre kull er søkt om og godkjent. Fem kull oppfyller ikke klubbens krav
(mangler øyelysning og premiering) og tre kull oppfyller klubbens krav.
2016: 5 av 7 kull er godkjent av klubben i 2016, de 2 andre kullene oppfyller ikke
klubbens krav for godkjenning.

Sort:
2017:
2016: I 2016 oppfylte 15 av 27 kull klubbens krav. Av disse ble det søkt om godkjenning
av 8 kull, og de øvrige ble ikke søkt om godkjenning til. I tillegg ble det søkt om
godkjenning til ytterligere et kull. Dette ble først godkjent, men godkjenningen ble
trukket tilbake etter ytterligere behandling i et samlet avlsråd.
Med unntak av i 2015 har sorte forholdsvis jevne registreringstall

Salt/Pepper:
2018: Fin oppgang i antall kull fra i fjor. 3 kull er godkjent av klubben, 5 kull ville
vært godkjent dersom de var meldt inn til klubben. 5 kull mangler utstilling, 1 kull
mangler øyelysning og 1 kull mangler både øyelysning og utstilling.

2018
10
47
22
25
2018
18
100
44
56
2018
15
61
32
29
2018
31
127
57
70

2017: Det har vært stor nedgang i antall s/p- kull i 2017. 3 kull godkjent av
klubben, 2 kull ville vært godkjent dersom det hadde vært søkt, 3 kull mangler
utstillingsresultater.
2016: 7 kull er godkjent av klubben. Tre kull ville vært godkjent hvis det var søkt. Seks
kull mangler utstillingsresultat eller øyelysning.

Sort/sølv:
2017:
2016: 14 kull er godkjent av klubben. Ett til er søkt om godkjenning, men ikke godkjent,
pga at tispa var øyenlyst etter paring.

Gjennomsnittlig
kullstørrelse
Hvit
Sort

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,6
5,4

4,1
4,4

4,6
3,5

4,7

5,4
4,1

4,7
5,5

Salt/pepper
4,05
4,4
3,3
4,6
3,9
Sort/sølv
2,7
4,1
4,2
4,2
4,3
Kommentar:
2017: Salt/pepper: Litt nedgang i gjennomsnittlig kullstørrelse, men tre kull med få
valper trekker snittet ned.

4,06
4,1

4,5

2016: Salt/Pepper: Positiv økning i kullstørrelse.

Kull med bruk av
2013
2014
2015
2016
2017
utenlandskeid hannhund
Hvit
2
3
3
1
1
Sort
2
4
1
3
4
Salt/pepper
1
1
Sort/sølv
6
1
Kommentar
2017: Salt/pepper: Kun en hannhund med utenlandsk eier er brukt i avl. Det er brukt
flere norskeide importer.

2018
0
1
7
1

2016: Sort: På bakgrunn av det lave antallet hunder fra utlandet brukt i avl så er det ikke
hensiktsmessig å se Norden under et for utregning av matadorgrensen.

Innavlsgrad
Hvit
Sort

2013
3,2 %
3,2%

2014
2,39 %
2,635%

2015
1,1 %
2,252 %

2016
2,1 %

2017
0,28 %

2018
1,39 %

1,118%

0,644
%

0,85 %

Salt/pepper
1,4%
1,28%
1,251%
0,903%
1,422 %
Sort/sølv
0,86%
0,74%
0,733%
0,715%
0,547%
Kommentar:
2018: Salt/pepper: Bra innavlsgrad med 0 % på de fleste, men et kull med høy grad,
trekker ned totalen.

1,009
0,904 %

2017: Salt/pepper: Bra innavlsgrad med 0 % på de fleste, men et kull med høy grad,
trekker ned totalen.
2016: Sort: Innavlsgraden på de fleste kullene er mellom 0 og 0,2%, men gjennomsnittet trekkes
opp av noen få kull med innavlsgrad over hva som er anbefalt.
Salt/Pepper: Bra innavlsgrad.
Sort/sølv: Det har vært stabil lav innavlsgrad de siste 5 årene. Mange kull har 0%, høyeste i 2016
(ifølge DogWeb er 3,687%)

Bruk av avlsdyr
Hvit
Antall kull
Antall hannhunder brukt
Antall tisper brukt
Sort
Antall kull

2013
13
10
13
2013
25

2014
17
12
17
2014
27

2015
12
11
12
2015
21

2016
7
7
7
2016

2017
11
9
11
2017

2018
10
9
10
2018

27

23

18

Antall hannhunder brukt

17

19

12

16

15

17

Antall tisper brukt

25

27

21

27
2016
16
14
16
2016
39
28
39

23
2017
8
7
8
2017
20
18
20

18
2018
15
14
15
2018
31
24
31

Salt/pepper
2013
2014
2015
Antall kull
20
24
16
Antall hannhunder brukt
19
19
11
Antall tisper brukt
20
24
16
Sort/sølv
2013
2014
2015
Antall kull
32
36
33
Antall hannhunder brukt
17
29
22
Antall tisper brukt
32
36
33
Kommentar:
2018: Salt/pepper: Bra variasjon i bruk av hannhunder. En er brukt to ganger.
Hvit: Bra variasjon i bruk av hannhunder. En er brukt to ganger.
2017: Salt/pepper: Bra variasjon i bruk av hannhunder. En er brukt to ganger.

2016: Sort: Det hadde vært ønskelig med større spredning på bruk av hannhunder.
Salt/Pepper: Bra bruk av hannhunder i forhold til kull.
Sort/sølv: Det er noen få hannhunder som blir brukt mye, ellers er det god spredning i bruk av
antall hannhunder.

Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år
Hvit (10%)
Sort (5%)
Salt/pepper (10%)
Sort/sølv (5%)
25
28
34
34
Kommentar:
2017: Salt/pepper: Ingen hannhund er over 10 % grensen.
Hvit: Ingen brukte hannhund er over 10 % grensen.
Sort: 2 av brukte hannhunder er over 5 % grensen.
Sort/sølv: Ingen brukte hannhund er over 10 % grensen.

2018

2016: Hvit: Det er en hvit hannhund som overstiger grensen på 25 avkom. Denne
hunden har 30 avkom i perioden 2013 – 2016.
Sort: Det er få matadorer, men det finnes noen – både hannhunder og tispe.
Importer
Hvit
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Sort
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Salt/pepper
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Sort/sølv
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Kommentar:
Øyesykdommer
Hvit
Antall øyelyste
Antall FRI

2013
1
2013

2014
4

2015
3
3
2015
4
6
2015
3
3
2015

2016
2
3
2016

2017
1
2
2017

2018
2
3
2018

5
9
2016
5
1
2016
4
6

8
12
2017
3
2

3
11
2018
3
2
2018
3

2
7
2013
2
2
2013
5
5

2014
6
5
2014
1
1
2014
2
7

2013
20

2014
24

2015
20

2016
23

2017
18

2018
25

19

18

13

18

16

19

1

5

6

5

2

5

1

1

3
5

Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske
cillier
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol
Cornea Dystrofi

1

PRA
Annet
Sort

2013
63

2014
49

2015
54

2016
53

2017
55

2018
55

48

35

42

40

35

41

Distichiasis/ektopiske
cillier

10

12

11

13

14

12

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.

1

2

1

1

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical

2

1

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol

1

Antall øyelyste
Antall FRI
Sykdommer:

3

1

PHTVL/PHPV
PRA
Annet
Salt/pepper
Antall øyelyste
Antall FRI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2013
35

2014
59

2015
46

2016
40

2017
41

2018
40

25

51

39

33

34

31

5

5

5

5

4

6

2

1

Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske
cillier
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical

4

3

2

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol

1

PRA

1

Annet
Sort/sølv

1

1

1

2013
76

2014
91

2015
96

2016
76

2017
84

58

65

64

54

61

Distichiasis/ektopiske
cillier

12

15

18

17

18

19

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.

1

1

7

2

1

3

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical

4

6

6

2

2

2

Antall øyelyste
Antall FRI

2018
90

Sykdommer:

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol

1

PPM
PRA

1

1

1mistenkt

1

2
2
2
4
Annet
Kommentar
2018: 2 katarakt, den ene er samme hund som ble påvist i 2017. 1 påvist PRA.
6 Distichiasis/Ektopiske Cillier, alle har grad mild. Disse må pares med en fri.

2

2017: Salt/pepper: To katarakt ikke medfødt. Påvist Ant. Sut. I.
Fire Distichiasis/Ektopiske Cillier, alle har grad mild. Disse må pares med en fri.
Sort: Antall Distichiasis/Ektopiske Cillier mildt økende. Affisert må pares med fri.
Sort/sølv: Antall Distichiasis/Ektopiske Cillier mildt økende. Affisert må pares med fri.
2016: Hvit: Det er samme hund som er øye lyst med katarakt to ganger i 2012 og en gang i 2014
Sort: Det er en lav andel av hundene som blir øyelyst. I all hovedsak er det kun avlsdyr som
øyelyses, noe som gjør at det er vanskelig å si så mye om øyehelse på generell basis. Ut ifra de
faktiske resultatene som foreligger så har de sorte dvergene få alvorlige øyeproblemer, da det
store flertallet enten er øyelyst fri eller med mild grad distichiasis. Antallet øyelyste med
distichiasis er også relativt stabile tall.
Salt/Pepper: Flere hunder bør øyelyses. Ellers bra. Må følge med på disichasis/Ektopiske Cilier.
Sort/sølv: Det varierer litt fra år til år hvor mange hunder som blir øyenlyst, ut i fra tallene så er
det få alvorlige øyesykdommer på rasen. De aller fleste hunder med Distichiasis har mild grad.
Man bør fortsatt følge med på dette.

Annet:
2017: Det er registrert 1 sort/sølv med HD grad B.
Sort: 1 registrert HD A.

Årsrapport Riesenschnauzer 2018
Populasjon
Salt/Pepper
Antall kull
Antall valper
- Hannvalper
- Tispevalper
Sort

2013

2013
13
82
35
47

2014
2
11
4
7
2014
7
37
20
17

2015

2015
9
55
28
25

2016
1 (mix)
10
5
5
2016
8
64
28
36

2017
1(mix)
10
3
7
2017
10
71
36
35

Antall kull
Antall valper
- Hannvalper
- Tispevalper
Kommentar:
2017: 1 kull s/p, prosjektkull med 10 sorte valper i -17. Kullet godkjent av

2018
1
7
5
2
6
33
17
16

prosjektgruppen.
3 kull i sort er søkt og godkjent av avlsrådet i 2017.

2016: 1 kull s/p, prosjektkull med 10 sorte valper i -16. Kullet godkjent av
prosjektgruppen.
2 kull i sort er søkt og godkjent av avlsrådet i 2016.

Gjennomsnittlig
kullstørrelse
Salt/Pepper
Sort
Kommentar:

2013

Kull med bruk av
utenlandseid
hannhund
Salt/Pepper
Sort
Kommentar:

2013

Innavlsgrad
Salt/Pepper
Innavlsgrad i snitt
Sort
Innavlsgrad i snitt

2013

6

3

2014
5
5

2015

6

10
8

2014

2015

2016

3

4

1

2014

2015

2016

0,781
0,971

2016

1,359

0,773

2017

2018

7,1

2017

7
5,5

2018

2

2017

1

2018

0

0

1,156

1,065

Kommentar:
Bruk av avlsdyr
Salt/Pepper
Antall kull

2013

2014
2

2015

2016
1

2017

2018
1

1

Antall hannhunder
brukt
Antall tisper brukt
Sort
Antall kull
Antall hannhunder
brukt
Antall tisper brukt
Kommentar:

1

1

1

1

2015
9
7

1
2016
8
7

1

2013
13
11

2
2014
7
7

2017
10
9

1
2018
6
6

13

7

9

8

10

6

Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste
fem år
Salt/Pepper
Sort
52 valper
Kommentar:
2016: s/p er alt for få individer, til å regne ut prosent.
Sort er regnet ut med 20 %.

Importer
Salt/pepper
Importerte hannhunder
Importerte tisper
Sort
Importerte hanhunder

2013

2
2013
6

2014

2015

1
2014

2
1
2015

9

20
16
2
20
16

3

2017

2018

0
3
2017

1
2018

3

1

1

1

2017

2018

0

5

2
Importerte tisper

2

6

5
10

Kommentar:

Øyesykdommer
Salt/pepper

2013

2014

2015

Antall øyelyste

3

1

4

20
16
8

Antall FRI

3

1

3

7

2

Sykdommer:
1

Distichiasis/ektopiske
cillier
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.

1

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical
1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol
PRA

1

Annet medfødt påvist
Kommentar:

Sort

2013

2014

2015

2017

2018

25

20
16
26

Antall øyelyste

30

21

18

18

Antall FRI

23

16

20

22

12

16

1
(mild)

Sykdommer:
Distichiasis/ektopiske
cillier

1

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Ant.Sut.I.

1

1

1(
mi
ld)
2

2

1

1

2

Katarakt, ikke medfødt:
Påvist, cortical
Katarakt, ikke medfødt:
Påvist Post.Pol

1

Katarakt, medfødt
PRA
PHTVL/PHPV grad 1

2

3

PHTVL/PHPV grad 2-6

2

1

Retinal Dysplasi
Geografisk/(multi)fokal

1
2

0/2

1/1

0/1
Entro:1

Annet

1/0
1
**

Entro:
1
Blinkh
innek
nekk:
1

20
16

2017

Kommentar :
2016: PHTL/PHPV Grad 1 (kan avles mot fri)
PHTL/PHPV Grad 2 – 6 (Bør ikke avles på)
Forkortelser: Entro = Entropion
*PPM=Pers. Pupilmembran
**Tårepunkt Aplasi (annet medfødt)

HD statistikk

2013

2014

2015

2018

Salt /pepper
7

Antall avkom
Antall røntget

1

Antall HD frie

2

1

9

3

1

1

6

1

1

2

Antall HD svak grad
1

1

2013

2014

2015

Antall avkom

85

37

Antall røntget

51

Antall HD frie

Antall HD middels grad

2

Antall HD sterk grad
Kommentar:
2017

2018

53

20
16
70

71

33

55

42

28

43

41

42

45

36

22

Antall HD svak grad

6

7

6

4

8

11

Antall HD middels grad

3

1

0

2

3

2

Antall HD sterk grad

0

2

0

0

2

2013

2014

2015

20
16

2017

Sort

28

Kommentar:
AD statistikk

2018

Salt/pepper
7

Antall avkom
Antall røntget

1

2

Antall AD frie

1

1
1

Antall AD svak grad
Antall AD middels grad
Antall AD sterk grad
Kommentar:
2013

2014

2015

Antall avkom

85

37

53

20
16
70

Antall røntget

27

27

25

19

25

Antall AD frie

25

25

24

15

25

Antall AD svak grad

2

1

1

4

Sort

Antall AD middels grad
Antall AD sterk grad
Kommentar:

1

2017

2018
33

ÅRSBERETNING SPORTSHUNDGRUPPA 2018
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter

2018 var igjen et aktivt år for sportshundgruppa innen NBF og RIK/IPO.

3.-4.. Januar RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 7 deltagere
17.-18. Mars RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 10 deltagere
31.mai-3.juni NBF bruks samling hos Østlies Hundesenter. 15 deltager
13.-16. September NBF og RIK/IPO samling i Elverum. 33 deltagere
26.-28. Oktober RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 6 deltagere

Året 2018 var et aktivt år med mange deltagere, nye og gamle fra fjern og nær. Våre naboer i
Sverige har også deltatt på samlingene med ønske om å få komme tilbake i 2019. Mange av
de aktive har også konkurrert med gode resultater og opprykk i klassene. Gratulerer til dere
%
$
#
"
Vi takker alle som er med og bidrar til sportshundgruppa med sin tilstedeværelse og
deltagelse slik at vi kan fortsette å være aktive innen bruks og RIK.
Vi ser frem mot 2019 med nye samlinger og treff.

Hilsen
Terje og Nina

HANDLINGSPLAN SPORTSHUNDGRUPPA 2019
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter

Dette er foreløpig plan for 2019. Det vil komme flere samlinger/treff underveis og dette vil
bli publisert på våres facebook side og klubbens hjemmeside.

Ca 4 samlinger RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. Datoer er ikke satt pr.d.d
2.-5. Mai: NBF bruks samling Østlie Hundesenter
5.-8. September Samling NBF bruks og RIK/IPO Elverum. Booking Elverum Camping

Vi håper å gjenta suksessen fra tidligere år. Vi tar gjerne i mot tips og ønsker fra dere aktive
om det er noe dere savner eller om det er noen kurs dere ønsker at vi setter opp.

Hilsen
Terje og Nina

Norsk Schnauzer Bouvier klubb
897092662

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018
Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Periode

Akkumulert

26 800,00
45 955,00

26 800,00
45 955,00

Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3920 Medlemskontingenter

448,00

448,00

329 441,00

329 441,00

402 644,00

402 644,00

-26 680,00
-33 482,23
-3 848,00

-26 680,00
-33 482,23
-3 848,00

-1 696,00
-3 491,00
-3 273,00

-1 696,00
-3 491,00
-3 273,00

Driftskostnader
5960 Overføring av medlemskontingent til grupper
5970 Tilskudd etter søknad
6300 Leie lokaler
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6811 Drift gamle websider
6812
6821
6940
7140
7142
7143
7145
7320
7395
7410
7420
7500
7770
7830

Etablering og drift nye websider
Utgivelse av medlemsblad
Porto
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Overnatting og reisekostnader - årsmøtet
Overnatting- og reisekostnader RS
Dogs4All
Reklamekostnader
Øreavrunding
Kontingenter, ikke fradrag
Gaver, fradragsberettigede
Forsikringspremier
Bank og kortgebyrer
Konstaterte tap på fordringer

-13
-53
-7
-2
-119
-11
-23
-7
-6
-15
-3
-4
-12

471,00
387,96
075,90
051,00
541,00
336,40
114,40
945,00
-0,72
581,50
070,00
122,00
243,00
000,00

-13
-53
-7
-2
-119
-11
-23
-7
-6
-15
-3
-4
-12

471,00
387,96
075,90
051,00
541,00
336,40
114,40
945,00
-0,72
581,50
070,00
122,00
243,00
000,00

-351 410,11

-351 410,11

51 233,89

51 233,89

2 303,48

2 303,48

Ordinært resultat før skatt

53 537,37

53 537,37

Ordinært resultat

53 537,37

53 537,37

Årsresultat

53 537,37

53 537,37

-53 537,37

-53 537,37

Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter, skattefrie

Overføringer
8960 Overføringer annen egenkapital

Utskrevet av Arild Kristensen 14.02.2019 16.31.31
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Norsk Schnauzer Bouvier klubb
897092662

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018
Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Ved
periodens
begynnelse

Endring

Ved
periodens
slutt

1,00

0,00

1,00

535,00
539,00
000,00
724,99
335,76
728,76
2,74

-15 002,00
-29 345,00
0,00
22 367,52
62 983,85
979,74
-2,74

553 866,25

41 981,37

595 847,62

553 867,25

41 981,37

595 848,62

-474 025,21
169 753,96

0,00
-53 537,37

-474 025,21
116 216,59

-304 271,25

-53 537,37

-357 808,62

0,00

0,00

0,00

-304 271,25

-53 537,37

-357 808,62

Langsiktig gjeld
2299 Annen langsiktig gjeld

-238 040,00

0,00

-238 040,00

Kortsiktig gjeld
2990 Annen kortsiktig gjeld

-11 556,00

11 556,00

0,00

-249 596,00

11 556,00

-238 040,00

-553 867,25

-41 981,37

-595 848,62

0,00

0,00

0,00

EIENDELER
Anleggsmidler
1250 Inventar (Balanse)
Omløpsmidler
1500
1579
1700
1910
1920
1925
1930

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte leiekostnad
Ressurskonto 1627.07.97.109
Driftskonto 1602.54.11920
Høyrentekonto 1203.84.27251
Klubbefekter, konto 1202.66.51040

15
38
5
234
26
233

SUM EIENDELER

9
5
257
89
234

533,00
194,00
000,00
092,51
319,61
708,50
0,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2030 Annen innskutt egenkapital
2050 Årsresultat

Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Saldo

Utskrevet av Arild Kristensen 15.02.2019 09.00.46
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Henning Haaland
Buggelandstunet 23 B
4324 SANDNES
T: 90800090 | ungelovende@henninghaaland.no

Norsk Schnauzer Bouiver Klubb
Org. 897092662
kasserer@nsbk.org

Sandnes, 24.02.2019

Revisorrapport for 2018
Som valgt revisor har undertegnede revidert regnskapet for 2018.
Revisjonen er utført ved gjennomgang av bilag, samt kontroll av bankbeholdninger mot ekstern
dokumentasjon.
En liten kommentar knyttet til reiseregninger, ved kjøregodtgjørelse kan det ses at det er benyttet
forskjellige satser på reiseregninger, det minnes om at alt over kr 3,50 for 2018 og 2019 er
rapporteringspliktig for NSBK, og skattepliktig for mottaker.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 53 537,37
Det fremlagte regnskapet gir et forsvarlig uttrykk av årets aktiviteter, og følger god regnskapsskikk.
Regnskapet foreslås godkjennes som endelig regnskap for 2018.

Med hilsen

Henning Haaland
Valgt revisor NSBK

Endringer i lovene

Lovene behandlet i årsmøte 2018, gikk ikke gjennom kontrollen hos NKK og ble ikke godkjent.
Oversikt over endringer:
§1-3 Definisjoner
Grupper (geografisk område) -> Avdelinger (geografisk område)
Kontaktpersoner (geografisk gruppeløse område) -> Kontaktpersoner (geografisk område uten
avdeling)
§2-1 Medlemskap
Det kan tegnes husstandsmedlemmer. Disse har samme rettigheter og plikter som
hovedmedlemmer, men mottar ikke utsendinger som sendes ut i vanlig postgang, unntak
medlemsblad.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 12 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. -> 6 uker
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten
legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK (ved sekretæren) senest 8 dager før årsmøtet
avholdes.
§3-4 Årsmøtets oppgaver
Praktisk gjennomføring av valget:
Stemmesedler som inneholder alle kandidatenes navn og forslag til tillitsverv er sendt medlemmene
sammen med innkallingen. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på det aktuelle tillitsvervs
stemmeseddel med rubrikk «ja» og «nei».
Alle innkommende forslag på kandidater til valg skal fremkomme.
Etter sekretær og kasserers kontroll av medlemmets stemmerett, leveres stemmeseddelkonvolutt
uten navn, uåpnet til tellekorpset.
Dersom et medlem som har forhåndsstemt, møter på årsmøte og ønsker å avgi stemme der, så skal
forhåndstemmet forkastes.
Hele denne delen må flyttes til organisasjons håndbok.
§3-6 Grupper og kontaktpersoner -> Avdelinger og kontaktpersoner
I denne kapittelet er ord grupper endret til avdelinger.

§4-3 Styrets oppgaver er å
Femte punkt:
«senest 4 uker etter årsmøtet skal styret konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver i styret,
oppnevne avlsråd, utstillingsutvalg, kontaktpersoner for gruppeløse områder, webmaster og vedta
reviderte retningslinjer for styrearbeidet med beskrivelse av ansvaret de enkelte tillitsvalgte har fått
gjennom konstitusjonen.» ->
«oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer
for særkomiteer»
§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 regnskapsførsel. Hvis det
ikke lar seg gjøre å finne revisor/vararevisor bland medlemmene får styret mandat til å engasjere
eksternt revisorfirma.
Siste setning «Hvis det ikke lar seg gjøre å finne revisor/vararevisor bland medlemmene får styret
mandat til å engasjere eksternt revisorfirma.» fjernes.
§7-2 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som i en årrekke har utmerket seg på en
særdeles fremragende måte til æresmedlem. ->
Det kan til årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som i en årrekke har utmerket seg på en
særdeles fremragende måte til æresmedlem.

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb stiftet 1946
Vedtatt av årsmøte den 21.4.2018.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den[?]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, og forkortes til NSBK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt 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 rasene
Dvergschnauzer, hvit, salt/pepper, sort og sort/silver
Schnauzer, salt/pepper og sort
Riesenschnauzer, salt/pepper og sort
Bouvier des Flandres.
Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
NSBK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NSBK
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 (geografisk område)
Kontaktpersoner (geografisk områder uten avdeling)

§ 1-4 Tilknytning og organisering
NSBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
NSBK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 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.
Det kan tegnes husstandsmedlemmer. Disse har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmer,
unntak medlemsblad.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSBK og NKKs virksomhet samt å følge NSBK 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, alternativt skriftlig (brev eller
epost) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 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 grunnkontingent
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 utgangen av april måned.
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 klubben (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 kandidat/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 innsendte 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 6 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.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller
koordinering med andre innspill/forslag.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme.
Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten
legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK senest 8 dager før årsmøtet avholdes. Den
ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært 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 pr epost og publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:

-

Saksliste
Årsberetning fra styret, avlsrådet og gruppene/kontaktpersonene
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 møtedato.
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Stemmesedler for forhåndsstemming ved valgene.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og
saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av grupper etter innstilling fra styret
f)

Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 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
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
2 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år. Eventuelt styremandat oppnevner revisjonsfirma
Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, 1 vararepresentanter 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/ Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv 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 verv.
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
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært 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 valgkomiteen må
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
§3-6 Avdelinger og kontaktpersoner
Avdelinger kan oppdrettes i geografisk definerte områder, for å fremme aktivitet. Årsmøte
godkjenner opprettelse av ny avdeling. Avdelingen må ha minst 25 medlemmer ved oppstart.
Avdelingen ledes av et arbeidsutvalg på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av
avdelingens årsmøte.
Velge:
-

Leder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
2 medlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Arbeidsutvalget er ansvarlig ovenfor klubbens styre.
Avdelingens årsoppgjør skal avsluttes 31. desember og skal bestå av driftsregnskap og balanse med
revisors beretning. Under balansen skal det føres en material liste, dersom gruppen har dette. Videre
skal det utarbeides budsjett for det påfølgende år, samt årsberetning, referat fra årsmøtet og
aktivitetsplan for neste år.
Ovennevnte skal sendes klubbens styre 4 uker før årsmøte. Arbeidsutvalget sender referat fra sine
møter til klubbens styre.
Ved oppløsning av avdelingen, fryses aktiva i 2 år, for deretter å tilfalle klubben hvis ikke gruppen
gjenoppstår. I perioden har styret ansvar for gruppens aktiva.

I geografisk bestemt område hvor det ikke kan dannes avdeling, kan styret oppnevne en person til å
være kontaktperson mellom klubben og medlemmene.
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 stemmelikhet 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 tilgjengelig 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

-

søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen

-

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 regnskapsførsel.
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 årsmøte 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.

Kap. 7 Tildeling av hederstegn og utnevning av æresmedlem
Hederstegn
Styret kan påskjønne personer som har gjort spesielt stor innsats i klubben eller ytet klubben spesielt
store tjenester i en enkelt sak eller på enkeltfelt. Disse kan tildeles hederstegn.
Æresmedlem
Det kan til årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som i en årrekke har utmerket seg på en
særdeles fremragende måte til æresmedlem. Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes
medlemmer som tidligere har mottatt NSBKs Hederstegn.
Styret må ha et enstemmig vedtak på innstilling av æresmedlemmer, for å kunne legge det frem på
Årsmøtet.

Reviderte vedtekter iht Lov-mal fra NKK
Bakgrunn
Vedtekter behandlet i årsmøte 2018 ble ikke godkjent av NKK. Forslag for nye vedtekter er nå
revidert i henhold til NKK og endringene trenger godkjenning av årsmøte.
Innstilling.
Styret har revidert vedtektene for NSBK og legger fram ny utgave for årsmøtet for godkjenning. Det
vises til vedlagte endringsforslag. Vedtektene må i ettertid sendes NKK for godkjenning før de blir
gjeldende (det vises til eget vedlegg).
Styrets forslag til vedtak
Styret foreslår for årsmøte av framlagte vedtekter vedtas.
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2

FORORD
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) ble stiftet i januar 1946 i Oslo. Klubben er et selvstendig
rettssubjekt med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Gjennom vårt medlemskap i
Norsk Kennel klub (NKK) er vi forpliktet til å følge NKK sine lover og bestemmelser, med mindre det
er gitt særskilt dispensasjon fra disse gitt av NKKs hovedstyre. Klubben er av NKK gitt ansvar for å
forvalte følgende hunderaser:
- Bouvier
- Riesenschnauzer sort
- Riesenschnauzer salt/pepper
- Schnauzer sort
- Schnauzer salt/pepper
- Dvergschnauzer sort
- Dvergschnauzer hvit
- Dvergschnauzer salt/pepper
- Dvergschnauzer sort/sølv
I dette arbeidet har klubben utarbeidet Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS) for alle rasene.
Dokumentene skal være levende dokumenter og oppdateres årlig. Dette arbeidet gjennomføres av
klubbens avlsråd. Etter 5 år skal det gjøres en hovedrevisjon og rapporteres til NKK.
Klubben har tett oppunder 1000 medlemmer. Det er aktive oppdrettere for alle raser. Klubben har
egen hjemmeside på web og facebook side. Det er flere interesse/diskusjonsgrupper på facebook.
Klubbens verneting er lagt til Oslo.
Oslo den 15. feb 2019

Arild Kristensen
Leder NSBK
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ORGANISASJON
NSBK ORGANISASJON (ref til klubbens vedtekter kapitel 3 § 3-1)

Årsmøte
Valgkomite
Styret
Avlsrådet

Avdeling
Nordland

Avdeling
Midt-Norge

Avdeling
Hordaland

Avdeling
Rogaland

Avdeling
Agder

Avdeling
Oslo&Akersr.

Kontaktpersoner: Dekker fylker uten
organiserte grupper

Buskerud
Harald A Flatin
Finnmark
Ingrid Pedersen
Møre og Romsdal
Ebba Ringmar

Hedmark-Oppland
Wenche Martinsen

Troms
Nina Skjæran
Vestfold
Reidun Stensland
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STRATEGIMODELL

Visjon

Verdier

Formål
VISJON:
Motiverte medlemmene som arbeider for aktive, sunne og friske hunder med basis i
seriøst oppdrett, og med faglig forankring i kynologi.

VERDIER:
Avl og oppdrett skal foregå på̊ en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med
NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler.
FORMÅL:
Klubbens formål er å ivareta interessen for våre raser gjennom aktivt å fremme positive
aktiviteter for den enkelte rase. Klubben skal arbeide aktivt for etisk og riktig behandling av
rasene slik at avl skjer i ønsket retning, både innenfor rasestandard og rasenes sunnhet.
HOVEDMÅL:
Å prioritere faglig opplæring på alle nivåer slik at klubben til en hver tid har
tilstrekkelig antall faglig kompetente medlemmer i styret, arbeidsutvalg, samt andre
råd og komiteer.
Gjennomføre egne seminarer.
Etablere gode rutiner for samarbeid både internt og med eksterne organisasjonsledd,
nasjonalt og internasjonalt.
Opprettholde en god økonomi.
Beholde og aller helst øke medlemsmassen i perioden.
Minst 75 % av registrerte kull skal være godkjent av avlsrådet.
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RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 2019-2021

Basis er budsjett for estimert 2019
Tekst
Inntekter:
Medlemskontingent: (1000*medlemmer*450*3)
Andre inntekter:
1
Sum inntekter

Note
Note
Note
Note

2019 - 2021
kr: 1.350.000
kr: 100.000
Kr: 1.450.000

Utgifter:
Interne overføringer (medlemskontingent)
Markedsføringstiltak
2
Eksterne kontingenter
3
Gaver og oppmerksomheter
Leiekostnader
Kontorrekvisita mm
Støtte til kurs og opplæring
Møte- og reiseutgifter (årsmøter) 4
Møte- og reiseutgifter (styremøter)
Møte- og reiseutgifter (avlsrådet)
Møte- og reiseutgifter (besøksreiser)
Bank og forsikring
Sum utgifter

kr:
75.000
kr:
75.000
kr:
75.000
Kr:
24.000
kr:
6.000
kr:
15.000
kr: 240.000
kr: 300.000
kr: 210.000
kr:
60.000
kr:
60.000
kr:
30.000
kr: 1.170.000

Til styrking av egenkapital

kr:

1:
2:
3:
4:

280.000

Annonser på web, div salg og refusjon av MVA
Dogs4All
NBF, ISPU
Årsmøte, styremøter og avslrådsmøter med mer

ISPU-utstillingen i nov 2019 er ikke tatt med i oppsettet da dette er første gang på lenge at
klubben står som arrangør av en utstilling. Det tas sikte på at arrangementet går i pluss. Det
vises til eget budsjettoppsett for 2019 for dette.
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HANDLINGSPLAN 2017-2019
Ressurser:
Menneskelige ressurser i egen og samarbeidende klubber, og allianser samt NKK og
Norges Veterinærhøgskole.
Økonomi i henhold til årlige godkjente budsjetter, hvor alle aktiviteter er priset.

o
o

Virkemidler:
Målrettet informasjonsmateriell tilgjengelig både i trykket og elektronisk form
Mest mulig kosteffektiv intern- og ekstern møtevirksomhet og kommunikasjon
Møter og seminarer hvor egenandel må påregnes
Budsjettkontroll med kvartalsvis rapportering til styret
Enkel og formålstjenlig hjemmeside
Nyhetsbrev på elektronisk distribusjon
Motivere for konkurranser i alle former for våre raser
Problemløsninger på lavest mulig nivå.

o
o
o
o
o
o
o
o

Delmål for perioden:
o
o
o

Holde RAS-dokumentene ajour gjennom årlig oppdateringer
Etablere gode rutiner for intern kommunikasjon mellom klubbens organisasjonsledd
Øke medlemsmassen med minst 150 medlemmer

Tiltak:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delta på NKK avlsrådskurs på Sørmarka (annen hvert år for nye medlemmer i avlsrådet)
Gjennomføre en vervekampanje for nye medlemmer
Tilpasse avdelingenes geografiske utstrekning i tråd med pågående fylkesreform
Legge fram et policydokument for bruk av sosiale medier
Delta på RS i NKK
Delta på ISPU- konferansen
Gjennomføre et møte mellom klubbens styre, avdelingslederne og
kontaktpersoner i forbindelse med klubbens årsmøte
Lage en årsplan for styremøte og besøksreiser for perioden mai 2019 til april 2021 som
forplikter hovedstyret, avlsrådet og avdelingene
Legge fram oppdaterte retningslinjer for styret, avdelingene og avlsrådet som et vedlegg til
årsmeldingene
Forenkle klubbens hjemmeside
Avslutte medlemsbladet og iverksette kvartalsvis nyhetsbrev
Bistå avdelingene med økonomisk støtte for gjennomføring av kurs, utdanning og andre
regionale aktiviteter etter søknad
Gjennomføre et fellesmøte hver høst for avlsrådet og styrets medlemmer
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o
o
o
o
o
o

Tildele/delta i utstillinger/prøver etter søknad fra og samarbeid med avdelingene
Arrangere oppdretter seminar
Arrangere dommer seminar
Arrangere en av følgende mentaltester pr år: K-test, mentalbeskrivelse hund,
funksjonsanalyse
Gjennomføre årskonkurranser med premieutdeling på årsmøtet
Stimmulere til at oppdrettere søker om godkjenning av sine kull gjennom klubbens
avslråd

RETTELSER OG TILLEGG
DATO

RETTELSE NR

TEKST

GODKJENT AV
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NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB
Org nr: 897092662

Økonomistyring i NSBK
Overordnet retningslinjer

Alle tillitsvalgte i klubbens styre og arbeidsutvalg (AU) i de respektive gruppene
plikter å følge de retningslinjer som beskrives i denne dokumentet. Dette for å
sikre en trygg og god håndtering av alle forhold der penger er involvert.
Klubben ønsker i alle sammenhenger å bli identifisert som ryddig, oversiktlig og
nøyaktig i all sin håndtering av økonomiske forhold.
Regnskap og budsjett skal følge kalenderåret, regnskapet avsluttes 31.12. hvert
år. De organisasjonsledd som har eiendeler av såkalt varig verdi skal hvert år
legge ved en inventarliste samme med regnskapet.
Det anbefales at regnskap og budsjett føres på et godkjent regnskapsprogram.
NSBK har per 31.des 2018 følgende regionale grupper som velger et eget
Arbeidsutvalg (AU):
- GR Nordland
- Gr Trøndelag
- Gr Hordaland
- Gr Sør-Rogaland
- Gr Øst/Vest Agder
- Gr Oslo/Akershus

Økonomiske prinsipper
Driftsbudsjettet skal vise all aktivitet gjennom hvert budsjettår. Resultatmålet
er at det for hvert år skal leveres et årsregnskap som minst er i balanse, helst
med et overskudd.

Budsjett

Driftsbudsjettet skal lages på kontonivå slik at det lett kan sammenlignes med
resultatregnskapet. I den grad en kjenner til når på året en inntektspost eller
kostnad forfaller, skal budsjettet periodisere i det minste per kvartal.
Klubben skal på årsmøte i april hvert år legge fram revidert budsjett for
inneværende år og nytt budsjett for påfølgende år.

Regnskap
Regnskapet skal føres etter kontantprinsippet, og alle inntekter og kostnader
føres i den perioden det tilhører. Alle årsregnskapene skal godkjennes av
årsmøtet. Årsregnskapet består av resultatrapport og et balanseoppsett
(balanseoppsett betyr at sum Eiendeler, og sum Gjeld og Egenkapital som være
like). Inventar/eiendeler regnskapsførers ikke i balanseoppsettet. Signert
revisjonsrapport skal følge med.
Gruppene skal sende følgende økonomiske dokumenter til kubben (NSBK)
senest 10. feb hvert år:
- Godkjent av årsmøtet og signert av medlemmene i AU:
o Årsregnskap for siste år, bestående og resultatrapport og
balanseoppsett
o revisjonsrapport for det framlagte regnskap, signert sav valgt
revisor
o budsjett for inneværende år
o Oversikt over inventar/eiendeler (for de som har det)

Økonomistyring

Kasserer i NSBK skal avlegge regnskapsrapport sammenstilt med budsjett til
styret for hvert kvartal. Kasserer i de respektive AU plikter å legge fram
halvårsregnskap for sitt AU. Alle bilag skal nummereres fortløpende, og
signeres av kasserer og leder. Årsregnskapet for klubben (NSBK) og geografiske
region skal signere av alle i styret/AU (ikke varemedlemmer). Årsregnskapet
skal revideres av en valgt revisor. Signert revisjonsrapport skal foreligge for
årsmøtet.
Det skal i minst mulig grad opereres med kontantkasse. Unntaksvis er ved
arrangement hvor det som kjent ikke kan nektes å motta kontant betaling.
De grupper som ønsker å benytte Vipps´s kan gjøre det. Det bestilles gjennom
klubbes nettbankadministrator.
I de tilfeller hvor noen av gruppene inngår lokale sponsorkontrakter skal disse
forlegges klubbens styre for godkjenning før de signeres.
Reiseregninger skal gjøres opp senest 2 måneder etter gjennomført reise. Det
utbetales ikke forskudd til reiser. Dog kan klubb/gruppe kjøpe flybilletter til
dommere/instruktører der det er aktuelt.

Godkjent av styret i NSBK i styremøte 14/2018 i sak 52/2018.

Styringsdokumenter for perioden 2019 – 2021
-

Strategidokument for perioden 2019-2021
Økonomistyring NSBK

Bakgrunn
NSBK ingen vedtatte styringsdokumenter for de nærmeste årene. Styret har utarbeidet to
dokumenter som legges fram for årsmøtet 2019.
- Strategidokument for perioden 2019-2021
- Økonomistyring - NSBK
Styret gjør dette for at årsmøtet kan legge nødvendige føring for styrets arbeid i perioden mellom
årsmøtene. Og slik at kommende årsberetninger kan rapporter på forhold som er beskrevet i disse
dokumenter.
Innstilling
Strategidokumentet skal ajourføres og rulleres hvert år og legges fram for årsmøtet for godkjenning.
Likeledes skal Økonomistyring – NSBK.
Begge dokumentene legges til grunn for klubbens drift og prioriteringer (inkludert de regionale
leddene).
Styrets forslag til vedtak
Styret foreslår for årsmøter at framlagte Strategidokument og Økonomistyring - NSBK vedtas som
klubbens styringsdokumenter i tråd med innstillingen.

Sak 11 Avslutte region Toms, Telemark og Vestfold
Bakgrunn.
De tre overnevnte regioner har ikke vært i drift de senere årene. Arbeidsutvalgene har selv bedt om
at gruppene avvikles. Det har heller ikke vært bevegelser på gruppenes konti de siste årene.
Innstilling
I tråd med bestemmelsene i § 3-6 i klubbens vedtekter innstiller styret til årsmøter om at disse
gruppene slettes og at aktiva overføres NSBK. toalt sum kr:
Styrets forsalg til vedtak
Styret foreslår for årsmøte at gruppe Troms, Telemark og Vestfold legges ned og at aktive på kr
17 445,89 overføres NSBK til konto: 1203.84.27251 (kapitalkonto).

Saker til årsmøte NSBK 2019, lørdag 09.mars-19,
Fra NSBK gruppe Trøndelag
Disse 4 sakene ble lagt fram, og fikk flertall på vårt årsmøte mandag 28. januar 2019. Vi ønsker derfor å
legge de fram som årsmøtesaker på NSBK’s årsmøte 9. mars 2019.
Sak D Endring av klubbens vedtekter - styreverv og medlem i avlsrådet.
Det foreslåes at følgende skal inn i klubbens vedtekter, og inn i klubbens håndbok som er under utarbeiding:
Forslag D.1. Verv i hovedstyre og klubbens avlsråd
Man kan ikke inneha verv i både klubbens hovedstyre og klubbens avlsråd samtidig.
Bakgrunn:
Det er en klar anbefaling fra Norsk Kennelklubb at man ikke innehar verv i både styre og avlsråd. Avlsrådet
skal være uavhengig fra styret, og derfor er det uheldig at noen veksler mellom forskjellige hatter. Det har
tidligere vært vanlig i klubben at man fratrer fra verv i avlsrådet dersom man går inn i styret. Gruppe
Trøndelag mener dette må videreføres og skriftliggjøres, slik at klubben har tydelige retningslinjer som
følger NKKs anbefaling.
Styrets vurdering:
Styret har drøftet denne problemstillingen med NKK. NKK er helt klare på at en slik bestemmelse ikke kan
være en del av klubbens lover. Derimot vil det være naturlig å dokumentere klubbens retningslinjer på dette
området i klubbhåndboka under et egnet kapitel f.eks. Styrets oppgaver ifm oppnevning av råd og utvalg.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget oversendes styret for innarbeidelse på relevant plass i klubbhåndboka.
Forslag D.2. Frister og svar /tilsvar på 1 uke på mail
Frister og svar/tilsvar på 1 uke, på mail, om ikke annet er nevnt, fra hovedklubb til gruppene, og omvendt.
Bakgrunn:
Forslaget er fremmet for å få et bedre og effektivt samarbeid mellom hovedklubben og gruppene. Ved å ha
en frist å forholde seg til, så er det lettere å bli ferdige med de enkelte saker.
Styrets vurdering:
I offentlig forvaltning stilles det krav til svar på henvendelser med 14 dager frist. (Forvaltningsloven) Dersom
dette ikke kan gis, skal dette begrunnes. NSBK er en frivillig organisasjon som ikke kommer inn under
forvaltningslovens bestemmelser. Å vedteksfeste en svarfrist på en uke på alle henvendelser fra grupper og
enkeltpersoner er etter styrets syn helt urimelig, og vil høyst sannsynlig ikke bli godkjent av NKK sitt
lovutvalg. At klubbens tillitsvalgte (sentralt og regionalt) kan bli flinkere til å bekrefte at en henvendelse er
mottatt, er noe helt annet.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget oversendes styret for innarbeidelse på relevant plass i klubbhåndboka.
Sak E. Utgivelse av medlemsbladet i papirutgave to gang per år.
Bakgrunn:
Medlemsbladet er som kjent blitt avsluttet i papirform. Gruppe Trøndelag ønsker at medlemsbladet utgis i
papirform fortsatt minst to ganger i året. Da bladet er for mange medlemmer, den eneste tilknytningen de
har til klubben. Mange medlemmer driver verken med utstilling eller avl, og den eneste tilknytningen til
klubben er medlemsbladet. Med tanke på at et av klubbens mål er å øke medlemsmassen, er det betenkelig
at bladet fjernes.

Styrets vurdering:
Klubbens medlemsblad er besluttet avviklet i papirutgave ut fra økonomiske vurderinger. Hvorvidt
medlemsbladet i sort/hvit i papirutgave var med på å verve medlemmer, er vanskelig å dokumenter. Det er
styrets vurdering at kostnadene med trykking og utsending, om så det bare er to ganger i året, kan gi en
større effekt gjennom andre tiltak. F.eks ved bruk av informative brosjyrer og roll-ups, deltakelse med stand
i lokalmiljøet, på arrangement i regi av NKK både regionalt og sentralt.
Markedsføring av aktiviteter m/hund i alle varianter er også tiltak som koster lite, og som synliggjør klubben
bedre enn ved produksjon og distribusjon av et medlemsblad to ganger i året til personer som allerede er
medlemmer.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget om trykking og distribusjon av medlemsbladet med to utgaver i åres avvises.
Sak F. Endring av regler for deltakelse i årskonkurransen
Viser til link på hjemmesiden; https://nsbk.org/arskonkurranser/
Det har kommet inn forslag fra noen av våre medlemmer om at kravene for å delta på årskonkurranse
endres. Vi ønsker at følgende krav fjernes:
- Minst en tellende utstilling/konkurranse arr. av NSBK og/eller NKK - både for voksne og valper.
Vi vil at 6 av de beste offisielle konkurranser teller.
Bakgrunn:
Forslaget kommer på grunn av at nåværende regler favoriserer medlemmer som bor i områder med korte
avstander til flere av disse utstillingene. Det vil si at det er stor forskjell på de som bor på Østlandet, og de
som bor andre steder i landet som f.eks. Trøndelag, Nord- Norge, osv.
Styrets vurdering:
Gjeldende felleskrav alle konkurransen, som er listet på klubbens hjemmeside lyder som følger:
- Medlemskap i NSBK fra 01.01 gjeldende år
- 6 tellende utstillinger (de 6 beste)
- Minst en utstilling arrangert av NSBK (unntak valp se oversikt)
- Minst en tellende NKK utstilling (unntak valp se oversikt)
- Ved lik poengsum, vinner den hund som har slått flest hunder i tellende utstillinger
Årskonkurransen er en klubbkonkurranse for våre raser, og styret mener at de krav som er listet med blant
annet
deltakelse på minst en NSBK- utstilling (spesial) og minst en NKK utstilling (internasjonal/nordisk) bør av
hensyn til kvalitetskrav fortsatt opprettholdes. Muligheten til gode plasseringer, og høye poengskår
gjennom Gruppe- og BIS-plasseringer i rene lokal utstilling er større en i enn NSBK/NKK utstilling.
Med referanse til terminlisten for utstillinger i Norge 2019, er det ikke stor forskjell på muligheter til å
kunne delta på en NSBK- og en NKK-utstilling i løpet av året. (NKK har utstillinger i Tromsø, Harstad, Fauske,
Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Lillestrøm og Lillehammer) I tillegg har NSBKNordland (på Sortland), Trøndelag, Rogaland, og Oslo&Akershus (Letohallen) utstillinger. Hensyntatt reisetid
er det etter styrets vurdering ikke urimelig stor forskjell på muligheter mellom landsdelene, unntak av
Finnmark.
Styrets forslag til vedtak:

Forslag om å fjerne kravet om deltakelse på minst en NKK, og minst en NSBK utstilling for å
kunne delta i årskonkurransen avises.

Sak G. Utvidelse av geografisk område - forandring av navn
Gruppe Trøndelag endres til gruppe Midt-Norge.
Selv om Gruppe Trøndelag dekker et stort geografisk område, så har vi et forslag om å ta
med et større område under gruppe Trøndelag. Vi ser på FB at det er flere hundeeiere av
våre raser i mot Møre- og Romsdal, som etter det vi vet ikke har egen gruppe. Vi kan derfor
tenke oss å utvide gruppa til de områder som naturlig grenser til Trøndelag. Tenker da først
og fremst på Molde, Kristiansund og Ålesund osv. Samtidig som vi ønsker å forandre navnet
til "Gruppe Midt Norge». Vi tenker da at det nye «tilleggsområdet», vil få en
distriktskontakt, som samarbeider med gruppe Trøndelag (Midt-Norge).
Utvidelse/sammenslåing, kan også være en mulighet for andre grupper/områder i Norge, der det er fare
for nedleggelse, pga av få aktive medlemmer.
Styrets vurdering:
Styret har i kommunikasjon med NKK blitt oppfordret til å endre betegnelsen på klubbens regionale
nivå fra dagens benevning som Grupper til ny betegnelse som Avdelinger. Dette har i
utgangspunktet ingen betydning på det geografiske området tilhører, med mer som en
organisatorisk tilpasning til NKK og andre raseklubber som har tilsvarende struktur. Styret anbefaler
årsmøte å følge denne tilpasningen og vedta endret benevnelse på dagen gruppe til avdelinger.
Videre er det som kjent en pågående endring av navn og geografisk utstrekning av dagens
fylkesstruktur.
Styret ser det som formålstjenlig av fremtidig fylkesgrenser fortsatt skal legges til grunn for ny
geografisk utstrekning på klubbens regioner (avdelinger).
Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår at den geografiske utstrekningen for Midt-Norge
endres til å omfatte følgende fylker i ny fylkesstruktur: Trøndelag
(tidligere Nord- og Sør-Trøndelag, og Møre-og Romsdal. Ny benevnes
blir Avdeling Midt-Norge.
Videre gis styret fullmakt til i samråd med de andre avdelingene å
tilpasse den geografiske utstrekningen der det er formålstjenlig.

Forslag til årsmøte 2019 fra Vidar Haarberg
Sak H
Forslag: At det i budsjettet settes en post som heter «reise og representasjon til mesterskap i hundesport
- Nordiskmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap»
Bakgrunnen for forslaget:
Da det i senere år er norske ekvipasjer som deltar på ulike mesterskap i hundesport. Disse gjør en flott
reklame for vår klubb og ikke minst for våre raser. Klubben bør støtte opp om disse ekvipasjene. Inne i dette
bør det også ligge støtte til bekledning som er klubbens eget «profileringstøy». Retningslinjene for å motta
en slik støtte bør nedfelles i samarbeid med ressurspersoner og sittende styre.
De fleste andre klubber som vi kan sammenlikne oss med har en slik støtteordning for klubbenes egne
ekvipasjer.
Styrets innstilling:
Forslaget krever stort økonomi. Mesterskap er det i veldig mange forskjellige greiner og skal klubben gi
støtte innen bruks, lydighet og agility, så kan vi ikke glemme utstilling heller. Utstilling er i lik linje aktivitet
med hund som alt andre.
Styrets forslag til vedtak
Styret foreslår overfor årsmøte at forslaget avvises.
Sak I
Forslag: At klubben fremskaffer profileringstøy/drakter e.l som klubbens medlemmer kan få kjøpt.
Bakgrunn:
At når klubbens medlemmer er ute i konkurranser nasjonalt og internasjonalt, får markedsført NSBK på en
ensartet måte slik at de ekvipasjene har en identitet. Dette er noe som de fleste klubber har.
Styrets innstilling:
Klubben har prøvd flere omganger å ha profileringstøy tilgjengelig. Det har vist seg veldig vanskelig å få det
til å fungere. Styret har ikke kapasitet hverken personer eller økonomi å lage en butikk for profileringstøy.
Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår for årsmøtet å avvise forslaget.
Sak J
Forslag: At klubben legger mer til rette for og om det internasjonale brukshundprogrammet.
Regler for Internasjonale Konkurranser- RIK - som kan favne alle klubbens medlemmer.
Bakgrunn:
Å utvide medlemmer i Sportshundkomiteen med flere medlemmer.
- I dag er det sportshundgruppe som skal ta seg av dette og de har som formål å:
- Informere og motivere for aktivitet med våre raser
- Informere om hundesportsgrener (Agility, LP, Bruks, IPO/RIK, Rallylydighet m.m.
- Være kontaktpersoner for de ulike hundesportene
- Drive en egen facebook-side samt produsere innhold til hjemmeside
- Omdømmebygging
- Rekruttering av medlemmer til klubben
- Være med å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene i NSBK
- Arrangere årlig klubbsamling
- Arrangere kurs/foredrag/seminar om temaer rundt brukshund

Begrunnelse:
I dag forgår all trening og fokus som er i klubbens «sportshundgruppe» regi på Østlandet -Minnesund –
Eidsvoll traktene- Dette bør klubben se mer på da det finns aktive med våre raser andre plasser i landet. Det
finns ressurser ute det ganske land som kan og vil være med på å fremme de ulike hundesporter være seg
det nordiske brukshund programmet eller det internasjonale brukshund programmet.
Som det ser ut fra «utsiden» så kan det virke som at tiden og kanskje kapasiteten til sportshundgruppa som
den er idag ikke strekker til med tanke på at dette er klubb og gruppe som skal «virke» nasjonalt.
Generelle info om det internasjonale programmet IGP:
- Offisielt program i Norge siden 1995
- Sist endret innhold og regelverk i 2019
- Er et avlsprogram.
- IGP er verdens største hundesport
Noe av tanken bak IGP er å fremme avl av hunder som har genetisk stødige og godt egnede
brukshundegenskaper, fordi behovet for gode tjenestehund er voksende i hele Europa. Eksteriør er derfor
underordnet. Dette kommer også til uttrykk i bedømmingen. Dommeren skal også vurdere hundens
generelle kvaliteter og ikke fokusere bare på det treningsmessige resultat som ekvipasjen utgjør i
øyeblikket. IGP er en del av «Regler for Internasjonale Konkurranser- RIK»
Regler for Internasjonale Konkurranser- RIK består av 10 ulike prøver og alle er stambok/ tittelberettiget:
- Ferdselsprøve FP (BH-VT)
- Utholdenhetsprøve UHP (IAD)
- Lydighet IBGH-1 FP (BH-VT) består av 3 klasser
- Spor- og Lydighetsprøve 1 SL-1 FP (BH-VT) består av 3 klasser
- Lydighet- og figurantsprøve 1 LF-1 FP (BH-VT) består av 3 klasser
- IGP Forprøve IGP-V FP (BH-VT)
- IGP 1 IGP-1 FP (BH-VT) 3 klasser
- Sporhundprøve Forprøve SPHV (IFH-V) FP (BH-VT)
- Sporhundprøve 1 SPH1 (IFH1) FP (BH-VT) består av 2 klasser
- Internasjonal Sporhund prøve IGP-FH IFH-2
Styrets innstilling:
All ære for de som driver med disse aktivitetene med klubbens raser. Dette er veldig omfattende sport. Per
dags dato har klubben ikke en sportshundkomite, men kan jo selvfølgelig dannes hvis det viser seg å være
behov for det. Dette er noe styret kan se på. Ellers kan avdelingene prøve å styrke seg med aktiviteter i
denne område og eventuelt danne brukshundgrupper knyttet til de regionale områdene. I praksis viser det
seg at brukshund interesserte i stor grad søker til lokale brukshundklubber hvor det finns bredere kunnskap.
Dannelse av en eventuell sportshundkomite ligger til styrets oppgaver og ansees ikke å være en årsmøtesak.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår for årsmøte at saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig
tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av brukshund/sportshund aktiviteter med klubbens
raser.

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB VALG 2019
Valgkomiteens innstilling til personer på valg
Kandidater (med uthevet skrift) er på valg og har sagt seg villig

Leder

Arild Kristensen, Oslo/Akershus

Ikke på valg 1 år igjen

Nestleder

Mona Nilsen, Nordland

Gjennvalg for 2 år

Sekretær

Line Strømsnes Kristiansen, Trøndelag

Ny for 2 år

Kasserer

Berit Engnes, Hordaland

Ikke på valg 1 år igjen

Styremedlem 1

Andreas Bachmann, Rogaland

Gjenvalg 2 år

Styremedlem 2

Arild Schjølberg, Hedmark/Oppland

Ny for 2 år

Styremedlem 3

Wenche Martinsen Hedmark/Oppland

Ikke på valg 1 år igjen

Varamedlem 1

Rigmor Sjøvoll, Nordland

Ny for 1 år

Varamedlem 2

Veronica Seppola, Oslo/Akershus

Ny for 1 år

Revisor

Geir Tjernshaugen, Oslo/Akershus

Ny for 2 år

Vararevisor

Randi Otterlei Alvestad, Møre og Romsdal

Ikke på valg 1 år igjen

Medlem 1

Trude Otterlei, Hordaland

Ikke på valg 1 år igjen

Medlem 2

Reidun Stensrud, Vestfold

Ny for 2 år

Medlem 3

Maria Angel Uhnger, Oslo/Akershus

Gjenvalg 2 år

Varamedlem

Anne-Gurine Johannesen (ny) Hordaland

Ny for 1 år

Valgkomité:

Mvh Valgkomiteen ved
Trude Otterlei (sign)
Reidun Stensrud (sign)

Maria Angel Uhnger (sign)

Ruth Celine Åsvang (sign)

Stemmeseddel til valg 2019

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Årsmøte 9. mars 2019

Valgkomitèens innstilling på medlemmer til Styret NSBK

Sett kryss
Leder:

Arild Kristensen, Oslo/Akershus

1 år igjen

Nestleder:

Mona Nilsen, Nordland

Gjenvalg for 2 år

Sekretær:

Line Strømsvik Kristiansen

NY for 2 år

Kasserer:

Berit Engnes, Hordaland

1 år igjen

Styremedlem 1:

Andreas Backmann, Sør-Rogaland

Gjenvalg 2 år

Styremedlem 2:

Arild Schjølberg, Hed/Opp

Ny for 2 år

Styremedlem 3:

Wenche Martinsen, Hed/Opp

1 år igjen

Varamedlem 1:

Rigmor Sjøvoll, Nordland

Ny for 1 år

Varamedlem 2:

Veronica Seppola, Oslo/Akershus

Ny for 1 år

Revisor:

Geir Tjernshaugen

Ny for 2 år

Vararevisor:

Randi Otterlei Alvestad

1 år igjen

Medlem 1:

Trude Otterlei, Hordaland

1 år igjen

Medlem 2:

Reidun Stensrud, Vestfold

Ny for 2 år

Medlem 3:

Maria Angel Uhnger, Oslo/Akershus

Gjenvalg 2 år

Varamedlem:

Anne-Guri Johannesen, Hordaland

Ny for 1 år

VALGKOMITÈ:

Forhåndstemming i hht. NSBK lover §3-2 Møte og stemmerett

Stemmeberettigede medlemmer må ha vært medlem av klubben i 3 måneder og betalt
kontingent for 2019.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag
Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne
stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK
Med adresse: Fullriggerveien 3, 4056 Tananger senest 8 dager før Årsmøtet avholdes. Den ytterste
konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer.

