Protokoll NCK Generalforsamling 29. mars 2014
Norsk Kennel Klubbs lokaler, Oslo, klokka 13.00
44 stemmeberettigede møtt, samt mottatt 28 forhåndsstemmer.

1. Leder Bente Løseth ønsket samtlige velkommen til generalforsamlingen.
2. Valg av møteleder ble Tom Lund.
Tellekorps ble valgt Dagny Wangensten og Veronica Tørum
Til å skrive protokoll ble Astri Hedenstad og Elisabeth Røysland valgt
Til å signere protokollen ble Helle Henriksen og Bente Løseth valgt.
3. Innkallelsen ble godkjent etter kommentar/bemerkning vedrørende at det i
innkallingen står årsberetning 2013/2014. Det skal kun stå 2013. Ifølge Dagny
Wangensten har dette ingen betydning
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Styrets årsberetning ble lest opp av leder Bente Løseth. Kommentarer fra Dagny
Wangensten vedrørende at forkortelser er negativt i en rapport. Torill Rosenlund
spør om antall medlemmer i klubben da dette ikke er tatt med. Elisabeth Røysland
kommenterer at også informasjon og fremdrift i forbindelse med RAS
(rasspesifikke avelsstrategier) ikke bare legges ut på web men også settes inn i
NCB (Norsk Collie Blad).
Årsberetningen Styret Godkjent.
Årsberetning Bruks- og Aktivitetskomiteen ble lest opp av Ellinor Monsen. Elin
Lund kommenterer at vi har hatt besøkshunder i flere år og at dette ikke er noe
nytt.
Årsberetningen Bruks-og Aktivitetskomiteen Godkjent
Årsberetning Avelsrådet ble lest opp av Gitte Hjort Sørensen. Kjersti Vesterheim
kommenterer at det ikke er noen nordisk viltsporchampion. Christian Westye
Egeberg kommenterer at det burde ha stått hvilke personer som satt i avelsrådet.
Laila Sehlin kommenterer at hennes GB Champion ikke er registrert. Gitte Hjort
Sørensen sier at årsrapporten med tanke på championater er korrekt ifølge listen
mottatt fra NKK.
Årsberetningen Avelsrådet Godkjent.
6. Regnskap blir opplest av Bente Løseth. Dagny Wangensten kommenterer at NCB
bør bli bedre. Bente Løseth kommer med forslag om at styret tenker på om
annonseprisene kan reduseres.
Regnskapet ble Godkjent.
7. Innkommet forslag 1 - fra styret vedrørende endringer i utdeling av cert. Store
diskusjoner med ulike meninger. Christian Westye Egeberg vil vite hvor mange
stevner det da blir. Han refererer også til et møte han deltok på der målet er å få
færre championater.

Ifølge Bente Løseth blir det likt antall stevner som nå. Therese Klungervik mener
det blir færre muligheter til å få championat. Randi Narvesen kommenterer at
årsaken til færre championater kan være kvaliteten på rasen generelt. Elin Lund
kommenterer at målet er at NCK skal ta tilbake makten når det gjelder å få ut
championer. Så diverse kommentarer om å endre litt på forslaget slik at det blir
sidestilt å ta cert på NCK eller NKK.
Gitte Hjort Sørensen fremmer et endringsforslag fra følgende: For å bli champion
fra 01.01 2015 må et cert tas på en av klubbens utstillinger til: For å bli champion
fra 01.01.2015 må et cert tas på en av klubbens egne utstillinger eller en NKK
utstilling.
Lill Øhlund kommer med kommentar vedrørende søknaden som NCK’s styre har
sendt til NKK vedrørende cert, uten at dette er tatt opp på en GF
(Generalforsamling) eller med medlemmer. Elin Lund kommenterer at alle
avdelinger har blitt kontaktet, hadde et møte og at det så ble besluttet å søke om at
ett cert må være tatt på NCK’s stevne. Linda Mathiassen kommenterte at hun var
på dette møtet og at hun oppfattet at man kunne komme med utspill, men at styret
allerede hadde konkludert.
Lill Øhlund kommer med forslag om at avdelingene har møte, blir enige og så en
representant fra avdelingen som sier hva avdelingen mener. At medlemmene i en
avdeling skal kunne debattere og så gi beskjed videre.
Så litt kommentarer vedrørende at styret bestemmer dommere og at de
bestemmer etter «sin smak». Kjell Ivan Austevoll kommenterer at det er GF som
velger styret og at vi da gir dem fullmakt til å velge dommere. Linda Mathiassen
mener at Bente Løseth snakker mot seg selv da hun forteller at det er vanskelig å
få folk til å stille opp og så at det er vanskelig å få tak på dommere.
Stemmes så for om endringsforslaget til Gitte Hjort Sørensen godkjennes.
Alt 1: At styrets forslag blir stående, cert på NCK utstilling
Alt 2: Gitte Hjort Sørensens forslag cert på NCK eller NKK
Antall stemmer alternativ 1:15
Antall stemmer alternativ 2: 29
GF godtar å stemme over endringene.
Fra og med nå (klokken 15.00) er det kun 43 stemmeberettigede tilstede i salen da
Astri Hedenstad må reise.
Stemmes så for forslag 1: Ingen vedtak om championatkrav
Forslag 2: For å bli champion fra 01.01.2015 må et cert tas på en av klubbens
egne utstillinger eller en NKK utstilling
Antall stemmer forslag 1: 10 Antall stemmer forslag 2: 33
Forslag 2 vedtatt med 33 stemmer.
Forslag 2 fra Birgit Brattlistuen faller bort, grunnet endringene i Forslag 1
Forslag 3. To klasser i veteran. Rettet feil i protokollen, det skal stå fra 8 til 10 år –
ikke fra 7 år, og 10 år +. Aldersgrensen veteran er endret. Stemmer først om
forslaget skal 1 forkastes eller om 2 GF skal stemme over forslaget. Antall
stemmer 1: 15, Antall stemmer 2: 28. Forslaget skal stemmes over.
Alternativ 1 Mestvinnende blir som i dag. Alternativ 2: Det blir 2 veteranklasse, en
fra 8 til 10 og en fra 10 år og opp.
Antall stemmer alternativ 1: 12
Antall stemmer alternativ 2: 31.
Forslag 3 blir vedtatt med 31 stemmer.
Forslag 4. Vedrørende mestvinnende og de nye reglene. Her prøver Tone
Gulbrandsen å kommentere, fikk ingen anledning men ble klubbet ned ganske
raskt. Noe som for øvrig skjedde kun på dette punktet, på alle andre forslag var det
lov å komme med ytringer og ytringer over til dels lang tid.

Stemmer over om forslaget skal forkastes eller om GF skal behandle forslaget.
Antall stemmer for å forkaste forslaget: 29. Antall stemmer over at GF skal
behandle forslaget: 14. Forslaget forkastet med 29 stemmer.
Forslag 5 fra styret vedrørende ny formålsparagraf. Forslaget 1-2 trekkes da det
er uenigheter i tekstforslaget. Lovkomiteen og styret skulle hatt kontakt
vedrørende dette, noe som ikke har skjedd. Forslaget ville gjort det mulig for et
styre å ta ut folk som ikke gjør jobben sin.
Bente Løseth kommenterer at dette er noe det nye styret må ta tak i slik at styret
vil få mulighet til å fjerne folk i avdelingene som ikke gjør jobben de er valgt til.
8. Fastsettelse av kontingent. Styret foreslår ingen endringer. Enstemmig Godkjent.
9. Budsjett. Bente Løseth leser opp dette. Dagny Wangensten kommenterer at
dette er feil da det står at det er for to år men skal stå kun 2014. Gitte Hjort
Sørensen spør Bente Løseth om styret har blitt kontaktet vedrørende utsendelse
av NCB (562 medlemmer) og pris. Dette har ikke styret fått.
10. Valg. Godkjente Forhåndsstemmer: 22, Forkastede stemmer: 4. Var totalt 28
forhåndsstemmer, men 2 er tilstede. Sekretær har via mail bekreftet at hun stiller
til valg. Valg av leder: Antall stemmer Tore Grønhaug: 45, Antall stemmer Astri
Hedenstad: 27, Antall forkastet: 1, Blank: 1, Tore Grønhaug valgt som ny leder
med 45 stemmer.
Kasserer, Elisabeth Wigdel sier seg villig til å sitte fram til 31.12.2014. Styret får
fullmakt fram til GF 2015 til å finne ny kandidat til dette vervet.
Kommer kommentarer om at styret må se nærmere på utformingen av
stemmesedlene (for/mot/blank). Det må også komme skriftlig bekreftelse på at
kandidaten stiller til valg om kandidaten ikke møter opp selv.
Det ble foretatt skriftlig valg av leder for redaksjonskomiteen da Ellinor Monsen
var imot innvalg av Elisabeth Røysland. Antall stemmer for: 45, Antall stemmer
mot:18, Antall blanke stemmer:1. Elisabeth Røysland ble valgt inn som leder av
redaksjonskomiteen.
Kommentar vedrørende avelsråd, her skal sekretær velges inn for 1 år og ikke 2.
Flere personer må ringes opp da GF ikke har fått noen bekreftelse på at de stiller
til valg. Bente Løseth informerer om at styret har purret på valgkomiteen uten å få
noen informasjon. Forslag fra Kjell Ivan Austevoll om at valgkomiteen sender inn
fullmaktsskjema til GF. Når valgkomiteen spør og får en bekreftelse så skal
fullmakt bringes med påfølgende år.
Når det gjelder revisor/vararevisor så gis styret fullmakt til å finne kandidater.
Som Dagny Wangensten kommenterer så er dette et viktig verv i fall noe
skjer/styret går etc, da er det revisors oppgave å rydde opp.
Det ble foretatt skriftlig valg av medlem i bruks-og aktivitetskomiteen da Elisabeth
Røysland hadde innvending mot valg av Sissel Ekhougen. Antall stemmer for: 47,
Antall stemmer mot: 14, Antall blanke stemmer: 4. Sissel Ekhougen ble valgt inn
som medlem av bruks-og aktivitetskomiteen.

De nåværende forhåndsstemmene inneholdt kun en «boks» - der det ifølge styret
– kun skulle stemmes ja eller nei. Ingen av forhåndsstemmene ble gjennomgått
annet enn der det var skriftlig stemmegiving på valg av leder/redaktør/medlem
bruks-aktivitetskomiteen. Ingen stemmesedler ble gjennomgått med tanke på
øvrige kandidater.
Bente Løseth takket for oppmøte og GF ble hevet klokken 17.10.
Det ble delt ut blomster og takket kandidater som gav seg. Deretter ble det foretatt
premieutdeling.
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