Innkallling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb
Lørdag 21.03.2020, kl. 15:00
Sted: Høybråten Vel-hus (gamle Høybråten stasjon, Linjebakken 4.)

Dagsorden:
1)

Konstituering av årsmøtet
a)
b)
c)
d)
e)

2)
3)

Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av tellekorps, to personer
Valg av protokollunderskrivere, to personer

Årsberetninger
Premiering av årets Schapendoes

Rallylydighetsschapendoes, Årets oppdretter, Årets agilityschapendoes
Årets utstillingsschapendoes.
4)
5)
6)
7)

Revidert regnskap for 2019
Budsjett 2020
Planer for 2020
Valg
a) Leder for 2 år. 2020-2022
b) 2 styremedlemmer for 2 år. 2020-2022
c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år. 2020-2021
d) Leder valgkomiteen for 2 år. 2+2+-2022
e) Vara i valgkomiteen for 1 år. 2020-2021
f) Revisor for 2 år. 2020-2022
g) Vara Revisor for 2 år. 2020-2022

Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel §3. Kun saker oppført på
dagsorden kan behandles.. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Velkommen til årsmøtet i Norsk Schapendoesklubb!

Mvh Styret

Norsk Schapendoesklubb

Årsberetning Styret – 2019
Klubben hadde på slutten av året 157 betalende medlemmer.
Styret avholdt 7 antall styremøter.
Styret har dessuten hatt løpende kontakt via Messenger og telefon.
Styret har mesteparten av året kun bestått av 4 medlemmer og komitéene mangler medlemmer.
Arbeidsmengden har dermed falt på få personer.
Styret har i perioden avholdt et ekstraordinært årsmøte. Dette for å få valgt et medlem til styret og få
valgt en valgkomité. Det lyktes oss å få en fulltallig valgkomité og også få et medlem til styret.
Vi har jobbet for et positivt og inkluderende miljø og opplever en stor bedring både i miljø og sosiale
medier.
Vi har i perioden utgitt 4 stk. Schapendoesposten, hvorav 3 nummer utsendt på mail. Dette betyr en
stor økonomisk innsparing og styret har vedtatt at dette er en god løsning både arbeidsmessig og
økonomisk.
Vi har hatt to medlems/oppdrettermøter i perioden. På medlemsmøte den 24.05. hadde vi invitert
Snorre Skistad fra “Hund helt på grensen. Han snakket om mentaltesting av hunder og hvilke tester
han kunne tilby på sitt hundesenter. Det var 14 fremmøtte medlemmer og vi fikk meget god
tilbakemelding på innhold/foredrag. Det andre medlemsmøtet hadde vi i forbindelse med ektraordinært
årsmøte, 22.10. Her hadde vi tema «Forskning på schapendoes» og foredragsholdere var Tuva
Onarheim som snakket om forskning på lever- og nyreverdier og Marte Wetten fra Anninova som
snakket om innavl og egenskaper. Her var det 13 fremmøtte medlemmer. Også her fikk vi god
tilbakemelding.
Økonomisk har disse ikke kostet klubben mye, foredragsholderne har vært gratis, kun dekning av
reiseutgifter, og lokalene har heller ikke kostet noe.
Vi gjennomførte rasespesialen med meget god oppslutning. Det viste seg at Vestby absolutt er et godt
valg når det gjelder antall påmeldinger og vi vil fortsette med å avholde den årlige utstillingen her.
Styret har fortsatt samarbeidet med Tuva Onarheim og hun stilte på rasespesialen for innsamling av
blodprøver. Også de svenske utstillerne viste interesse for denne forskingen og mange stilte opp og ga
blod.
Styret inviterte til gjeterkurs i Skåne i september – dette ble avlyst pga. for få påmeldte.
Styret inviterte til sporkurs på Austmarka i september – dette ble avlyst pga. for få påmeldte.
Disse kursene ville uansett blitt avlyst pga. “Hundesykdommen” som da var i gang.
Styret deltok på årets RS.
Vi hadde også i år rasestand på Dogs4All. Standen ble godt besøkt og mange besøkende hadde faktisk
ikke kjennskap til vår rase – dette viser at det fortsatt er viktig å vise oss fram der. Vi deltok også i
raseparaden.

På siste årsmøte ble styret pålagt og utrede kostnader vedrørende ny hjemmeside. Vi fikk imidlertid
mange flere påmeldinger på rasespesialen enn budsjettert og dette ga et fint overskudd. Da vi fikk et
meget godt pristilbud på ny hjemmeside, valgte styret å sette igang inneværende år.
Dette ble det største løftet både økonomisk og arbeidsmessig dette året, både i forhold til utarbeidelsen
og publiseringen av den nye hjemmesiden – se www.schapendoes.no
Styret har bestått av:
Leder fram til årsmøte 24.03.2019 var Nina Nikolaisen der hun trakk seg fra vervet.
Leder: Vigdis Holt Ingjer (Valgt på ordinært årsmøte 24.03.2019)
Nestleder: Inger Anette Backer
Kasserer: Ed Ten Hacken
Styremedlem: Ellen Stene Bakke
Styremedlem: Gunn-Karin Østby (valgt på EOÅ 22.10.2019)

Årsberetning Avlsrådet 2019

Avlsrådet har i perioden 2019 bestått av Leder Ellen Stene Bakke, Vigdis Ingjer, Marit Låte og Christina Krekling
som kom inn i august. Det er ikke holdt noen avlsråds møter i perioden. Søknader har blitt behandlet fortløpende av alle medlemmene i avlsrådet.

AVLSBEDØMMELSER
Det ble foretatt 11 avlsbedømmelser under rase spesialen i august og 3 ved andre utstillinger. Alle er godkjent i
henhold til VNS regler «Foreningen for den Nederlandske Schapendoes»

SØKNADER
Det er behandlet 13 søknader på kombinasjoner hvor av 10 ble godkjent i henhold til avlsreglene og 3 søknader
oppfylte ikke de gjeldende avlskrav på søknads tidspunktet.
Det er søkt om 12 antall forskjellige hannhunder så vi har en stor spredning, av fødte kull er det to kull som har
samme far. Innavlsgraden på kullene er meget lave.
Det ble i 2019 født 6 kull med totalt 36 valper og importert 4 hunder til Norge.

DOESDATA
Doesdata er oppdatert med tilgjengelig data, for året er det lagt inn 6 kull med 36 nye hunder, 31 øyelysninger,
18 HD og 12 AD resultater. Ellers er dokumenterte helse tilstander mottatt fra eier lagt inn.

HELSE
Det gledes at det har vært stor aktivitet når det gjelder å helse sjekke hundene, noe som gjør at vil ha flere avlshunder tilgjengelig i Norge. Det er i 2019 registrert DNA tester:
•
• gPRA - 5 fri
•
• Hyperuricosuria (HUU) – 2 fri og 1 bærer
•
• Malignant Hyperthermia (MH) – 1 fri

•

• Multi-Drug Resistance 1 (MDR1) – 2 fri

Følgende helse data er blitt registrert i NKK i perioden.

Revidert regnskap 2019

Norsk Schapendoesklubb - Resultat 2019

Revisors årsberetning 2019

Norsk Schapendoesklubb Budsjett 2020 - Forslag

Valgkomiteens innstilling

Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Vigdis Ingjer
Inger Anette Backer
Gunn Karin Østby
Ed ten Hacken
Ellen Stene Bakke

Varamedlem
Varamedlem

Tove Svendby
Anita Kristiansen

Revisor
Vararevisor

Jostein Skår-Ekse
Vibeke Malvik

Valgkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hanne Jakobsen
Jonny L. Ingjer
Christina E. Krekling
Cathrine Hovland

på valg 2020-2022
ikke på valg
ikke på valg
på valg 2020-2022
på valg 2020-2022

på valg 2020 -2021
på valg 2020 - 2021
på valg 2020-2022
på valg 2020-2022
på valg 2020 – 2022
ikke på valg
ikke på valg
på valg 2020 – 2021

Komiteer og utvalg velges av styret løpende.
Til informasjon:
Det har ikke kommet inn henvendelser til valgkomitéen på kandidater til ledige verv. Ved dialog rundt
valg leder har ikke Johny L. Ingjer deltatt på grunn av inhabilitet.
Hilsen valgkomiteen
Leder: Hanne Jackobsen
Medlem: Christina E. Krekling
Medlem: Jonny L. Ingjer
Vara: Cathrine Hovland

STEMMESEDDEL
Norsk Schapendoesklubb

VALG TIL TILLITSVERV I NORSK SCHAPENDOESKLUBB ordinært årsmøte 21.03.2020
Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt merket “stemmeseddel”, som igjen legges i en
ny konvolutt med tydelig avsenderadresse.
Stemmeseddelen kan sendes til: Norsk Schapendoesklubb v/ Hanne Jakobsen, Grønliveien 2B, 1056 Oslo
Alternativt kan stemmeseddelen leveres eller sendes til noen som skal på årsmøtet, som leverer denne på dine vegne.
Dersom den er lagt i dobbel konvolutt og merket som beskrevet ovenfor, vil den også betraktes som forhåndsstemme.

Verv

Navn

Marker med kryss for de
kandidatene du stemmer
på

Valg til styret:
Leder 2020-2022
Vigdis Holt Ingjer
Styremedlem 2020-2022 Ed Ten Hacken
Styremedlem 2020-2022 Ellen Stene Bakke
Varamedlem 2020-2021 Tove Stenby
Varamedlem 2020- 2021 Anita Kristiansen
Valg til valgkomité:
Leder 2022

Hanne Jakobsen

Varamedlem 2020-2021 Cathrine Hovland
Valg til revisor/vararevisor:
Revisor 2022
Jostein Skar Ekse
Vararevisor - 2022
Vibeke Malvik

Vi minner om at det ikke er anledning til å stemme nei og at blanke stemmer ikke teller.

FULLMAKT: (Fullmaktene skal være signert).

Fullmakt til ordinært årsmøte 21.03.2020

§3-2 Møte og stemmerett. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller
ved fullmakt. Antall fullmakter pr. fremmøtte medlem er to.

Jeg: ….........................................gir herved

…............................................fullmakt til å stemme for meg ved ordinært årsmøte 21.03.2020

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

