
 

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb.  
Dato: Lørdag 26.03.2022  

Kl: 15:00  

 

Sted: Quality Hotel Olavsgård (Hvamstubben 11, 2013 Skjetten), mulighet for 

digital deltakelse på Teams. (egen innkalling kommer) 
Det vil legges til rette for digital innsending av stemmesedler og saksinnspill i god tid før årsmøtet 

 

Dagsorden:  
 

1) Konstituering av årsmøtet  

a) Godkjenning av innkallingen og dagsorden  

b) Valg av ordstyrer  

c) Valg av referent  

d) Valg av tellekorps, to personer  

e) Valg av protokollunderskrivere, to personer  

 

2) Årsberetninger  

a) Styret 

b) Avlsrådet 

 

3) Planer for 2022 

 

4) Premiering av årets Schapendoes – styret orienterer 

 

5) Revidert regnskap for 2021, inkl. revisors beretning 

 

6) Budsjett 2022 

 

7) Sponsorer 

 Sak fra Martin Breda / Gunn-Karin Østby 

 

8) Valg  

Leder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer står på valg, ref vedlagt informasjon 

fra valgkomiteen 

  



Årsmøtet avholdes, så langt det lar seg gjøre, i henhold til klubblovenes kapittel §3. 

NKKs veileder for digitale årsmøter er lagt til grunn. 

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 2021 

 
 
01.01.2021 – 31.12.2021  
 

Styret dette året har vært: 
Leder Vigdis Holt Ingjer, Nestleder Inger Anette Backer, Kasserer Ed ten Hacken, 
Styremedlem: Gunn-Karin Østby og styremedlem Ellen Stene Bakke. 
Varamedlemmer til Styret: Tove Svendby, Anita Kristiansen 
 
Klubben hadde på slutten av året 172 medlemmer. 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter. Alle styremøtene har vært på Teams. I tillegg har det 
vært løpende kontakt via Messenger og telefon. 
 
Klubbens hjemmeside og klubbens FB-side har vært jevnlig oppdatert.    
 
Vi har utgitt 4 nr. av Schapendoesposten digitalt. Vi ser at det gir god økonomisk inntjening å 
spare klubben for trykkeriutgifter og ikke minst portoutgifter 
 
Også 2021 ble mye preget av Covid-19.   
Klubben inviterte til en ekstra avlsbedømmelse i mai, dommer Inger Ronander. Denne 
dommeren er ikke rasespesialist, men dette ble godkjent av den nederlandske klubben. Her 
deltok 7 hunder og alle ble godkjent av Vereniging «de Nederlandse Schapendoes». 
 
Vi klarte imidlertid å gjennomføre rasespesialen – akkurat i august var det ikke mange 
restriksjoner. Dommer denne dagen var Godelieve de Wit Bazelmans, rasespesialist fra 
Nederland. Det ble en flott dag på Vestby, men ikke så stort antall påmeldte, 4 valper og 21 
offisielle klasser. Vi hadde altså både valpeshow og offisielle klasser. Etter at utstillingen var 
ferdig, gjennomførte vi avlsbedømmelse. Her var det 7 hunder som ble bedømt og 6 av disse 
ble godkjent. Det ble dessverre ingen grill-aften, der måtte vi si stopp i henhold til 
smittevernsrestriksjoner. 
 
Klubben er medlem av Doesdata, Norwegian Manager er Ellen Stene Bakke og hun har 
jevnlig oppdatert databasen med informasjon om de norske hundene. 
 
Det har vært to RS-møter (Representskapsmøter NKK) – her ble klubben representert av 
Vigdis Holt Ingjer og Inger-Anette Backer. Det første møtet i mars var et ekstraordinært RS-
møte på Teams, det andre ble avholdt i november på et hotell på Gardermoen. 



Norsk Schapendoesklubb 
Årsberetning 2021 fra Avlsrådet 

 
 
Avlsrådet har i 2021 bestått av leder Ellen Stene Bakke, Vigdis Ingjer og Christina Krekling. Det er ikke 

holdt noen avlsrådsmøter i perioden, men avlsrådet har holdt kontakt ved hjelp av Messenger og  

e-post. Søknader har blitt behandlet fortløpende av alle medlemmene i avlsrådet. 

Avlsbedømmelser 
Det ble foretatt 11 avlsbedømmelser under rasespesialen i august og 3 ved andre utstillinger.  

10 ble godkjent i henhold til VNS regler Vereningen «de Nederlandse Schapendoes». 

Søknader 
Det er behandlet 10 søknader på kombinasjoner hvor av 10 ble godkjent i henhold til avlsreglene. 

Det er søkt om 8 antall forskjellige hannhunder så vi har en stor spredning. Av de godkjente 

kombinasjonene er det født 2 kull i 2021, og flere av de godkjente kullene ventes født i 2022.  

Det ble i 2021 født 6 kull med totalt 29 valper og importert 1 hunder til Norge. 

 

 

DOESDATA 
Doesdata er oppdatert med tilgjengelig data, for året er det lagt inn 6 kull med 29 nye hunder, 28 

øyelysninger, 20 HD og 16 AD resultater.  

Helse 
Det er gledelig at det har vært stor aktivitet når det gjelder å helsesjekke hundene, noe som gjør at vi 

vil ha flere avlshunder tilgjengelig i Norge. Det er i 2021 registrert følgende DNA tester: 

• gPRA - 5 fri  
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Følgende helse data er blitt registrert i NKK i perioden. 

  

  



Norsk Schapendoesklubb 

Planer for 2022 

 
 
 
Norsk Schapendoesklubb ble stiftet i 2002 og har derfor 20 års jubileum i år. Dette vil vi markere 

med dobbeltutstilling i forbindelse med rasespesialen på Vestby i august. Her håper vi at så mange 

som mulig melder seg på, slik at vi kan lage et flott arrangement med både utstillinger og 

avlsbedømmelse, men også lavterskelkonkurranser som barn og hund og andre morsomme ting, og 

sosialt samvær med grilling på lørdagskvelden, 

Pga pandemien har det vært lite aktivitet i klubben de siste årene. Nå som verden har åpnet opp 

igjen, ønsker derfor styret å gjøre noe med dette. Vi har allerede gjennomført en gåtur/ klubbtreff i 

Lier i februar og planlegger å gjennomføre flere slike treff fremover, gjerne på forskjellige kanter av 

landet. Dette er et fullstendig lavterskeltilbud hvor vi møtes, går tur med hundene og er sosiale.  

Styret satser også på å arrangere en aktivitetshelg til høsten hvor vi legger inn f.eks sporkurs, 

lydighet eller annet tilbud. Her ønsker vi at de som er aktive med sin hund, kan gi en introduksjon av 

sin aktivitet og vise hvor allsidig rasen er. Målet er å introdusere medlemmene til morsomme og nye 

aktiviteter å gjøre med hunden sin. Denne helgen vil det selvfølgelig også være fokus på det sosiale 

og styrke samholdet blant medlemmene. 

Styret sender 4 representanter på Avlsrådskurs i regi av NKK i april. Vi vil starte arbeidet med å 

utarbeide RAS etter avlsrådskurset, og håper at flere av medlemmene vil bidra med dette. I denne 

sammenheng vil vi også forsøke å arrangere et oppdrettermøte. 

Det satses på aktivitetshelg til høsten, og vi vil 

Styret ønsker å opprette flere komiteer som f.eks aktivitetskomite og utstillingskomite og trenger 

frivillige til dette. De frivillige vil få ansvar for å arrangere aktiviteter og utstillinger sammen med 

styret. Man trenger ingen særlige forkunnskaper for å være med i slike komiteer, men man må ha et 

ønske om å skape en inkluderende og aktiv klubb.  

Styret trenger også frivillige til ny redaktør i Schapendoesposten og ny webansvarlig som kan hjelpe 

oss med hjemmesiden til klubben. 

  



 

 

  



Norsk Schapendoesklubb  

Resultat 2021 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Styret mener at foreslått underskudd kan forsvares, sett opp mot det store overskuddet i fjor, som 

grunnet pandemi medførte svært liten aktivitet i klubben. 

Klubben trenger økt kompetanse, og har budsjettert for 4 deltakere på Avlsrådskurs i regi av NKK. 

Dette er hovedårsaken til det foreslåtte driftsunderskuddet. 

 

I tillegg foreslår styret en bevilgning på 40.000,- til ny tilhenger. Den tilhengeren klubben eier nå er 

meget gammel, og trenger å skiftes ut for å ha en trygg oppbevaringsplass av klubbens eiendeler, 

som i tillegg er driftssikker. Dette beløpet foreslås tatt fra klubbens egenkapital. 

 

  



Ad agendapkt 7: Forslag om å skaffe sponsorer 

Styret har mottatt følgende innspill, som ber styret arbeide for å skaffe faste sponsorer. 

 

Forslag til årsmøte Norsk Schapendoes klubb 

Klubben har en relativt god økonomi, med penger på bok til å dekke de fleste uforutsette utgifter. 

Det er allikevel en del større investeringer som vil gjøre store innhugg i oppsparte midler. Blant 

annet vil det innen de nærmeste årene bli behov for en ny tilhenger. Det kan også være ønskelig 

med midler til gjennomføring av aktiviteter. 

Vi foreslår derfor at årsmøtet ber styret jobbe for å skaffe faste sponsorer, som kan sponse klubben 

gjennom hele året. Man bør også vurdere om klubben skal søke midler fra Grasrotandelen til Norsk 

Tipping. 

 

Styrets vurdering: 

Det er korrekt at klubben har god økonomi, men med en målsetting om økte aktiviteter, som gir 

medlemmene reell verdi for sitt medlemskap, vil også behovet for kapital øke. Styret ser imidlertid 

at behovet kan dekkes både ved faste sponsorer, f.eks. på hjemmesiden, til enkeltaktiviteter som 

rasespesialen, og til større investeringer som ny tilhenger. Det bør derfor ikke begrenses til faste 

sponsorer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret bes arbeide for å innhente sponsorer til klubben, som kan bidra til økt aktivitet og større 

investeringer. 

Styret vil vurdere om Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en aktuell inntektskilde. 

  



 Valgkomiteens Innstilling 2022 

 

 

Leder: 
Gunn-Karin Østby perioden 2022-2024 
 

Nestleder: 
Inger Anette Backer perioden 2021-2023 (ikke på valg) 
 

Styremedlemmer: 
Kjersti Smørvik perioden 2022-2024 
Thor Konrad Johnsen perioden 2022-2024 
Øydis Westerås Ruud perioden 2022-2023 (erstatter Gunn-Karin Østby) 
 

Varamedlemmer: 
Tone Hultback perioden 2022-2023 
Martin Breda perioden 2022-2023 
 

Revisor: 
Jostein Skår-Ekse perioden 2022-2024 (gjenvalg) 
 

Vararevisor: 
Vibeke Malvik  perioden 2022-2024 (gjenvalg) 
 

Valgkomiteen: 
Leder: 
Christina Elayne Krekling perioden 2022-2024 
 

Medlemmer: 
Jonny Ingjer perioden 2021-2023 (ikke på valg) 
Line Kristin Jemtland Økland perioden 2022-2023 
 

Varamedlem: 
Cathrine Hovland perioden 2022-2023 

 
Det er ikke foreslått andre kandidater utover komiteens innstilling. 

  



STEMMESEDDEL  
Norsk Schapendoesklubb 

  
VALG TIL TILLITSVERV I NORSK SCHAPENDOESKLUBB – 

Årsmøte 26.03.2022 
 

Ved forhåndsstemming pr post, 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 

 

Du også sende på mail til Hanne Jakobsen, hjakobsen2@gmail.com. Frist for å sende på mail er kl 14.00, 

26.03.21 

 

I tillegg vil det legges til rette for en mulighet til å sende inn stemmer via digital løsning. Informasjon følger i 

elektronisk innkalling til digitalt årsmøte. 

 

Verv Navn Marker med kryss for de 
kandidatene du stemmer på 

 
Valg til styret: 

Leder 2022 - 2024 Gunn-Karin Østby    

   
Styremedlem  2022-2024 Kjersti Smørvik    

Styremedlem  2022-2024 Thor Konrad Johnsen    

Styremedlem  2022-2023 Øydis Westerås Rud 

(Erstatter Gunn-Karin Østby 

for resterende valgperiode) 

  

Varamedlem  2022-2023 Tone Hultback    

Varamedlem  2022-2023 Martin Breda    

 

Valg til valgkomité: 

Leder  2022-2024 Christina Elayne Krekling    

Medlem  2022-2023 Line Kristin Jemtland Økland    

Varamedlem – 2022-2023 Cathrine Hovland   

 

Valg til revisor    

Revisor  2022-2024 Jostein Skår Ekse  

Vararevisor  2022-2024 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 26.03.2022 

 

§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 26.03.2022 

 

 

 

 

Sign. 

 

 

NOTE: Fullmakt legges ved som fast del av sakspapir til årsmøte, og kan benyttes av dem som 

ikke har anledning til å stille hverken ved fysisk oppmøte eller digitalt.  


