
Generalforsamling i Norsk Collie Klubb 
 

22. april 2012 
 
 
1. Åpning 
 Møtet ble åpnet av styreleder Bente Løseth 
 
2. Valg av møteleder, tellekorps, 2 til å skrive protokoll og signere protokollen. 
 Møteleder:  Thorbjørn Hitland 
 Tellekorps: Elin Lund 
   Lars Bardalen 
   Kjell Ivan Austevoll 
 Protokoll: Therese Klungervik 
   Lise-Lotte W. Hoffmoen 
 Signatur 
 Protokoll Kristin Ekserud & Anne A. Ask 
 
Til stede 50 stk., hvorav 49 var stemmeberettiget. 
 
3. Godkjennelse av innkalling 
 Innkalling ble godkjent. 
 
4. Godkjennelse av dagsorden 
 Dagsorden blev godkjent. 

 
5a. Årsberetning 
 Styrets årsberetning ble lest opp av Kari Schøyen Paulsberg og godkjent. 
 Merknad: 

Kjell Ivan Austevoll kommenterte innstilling til nye lover for NCK at det bare var 1 lov og ikke flere. 
Endring tatt til følge. 
Kjell Ivan Austevoll kommenterte også at GF selv var skyld i den turbulente starten klubben fikk sist, 
pga at ting fra siste GF ikke ble gjort «etter boka», mht valget. 
Det ble ønsket informasjon om hva styret har svart NKK i forbindelse med rasespesifikke 
dommeranvisninger. Ønsket tatt til følge og publiseres fortest mulig i colliebladet og på web. 
Bente Løseth: Endring i rekkefølgen. Regnskap kommer før Årsberetning fra AR. Endring tatt til 
følge. 
 

6. Regnskap 
           Klubbens regnskap ble lest i sin helhet opp av Bente Løseth,grunnet sykdom. 

Regnskap godkjent. Budsjett godkjent. 
Merknad: Kasserer sendte ut regnskap med feil i ettersendte bilag. Feilen ble oppdaget, revisor 
kontaktet og nytt revidert regnskap ble utlevert på Generalforsamlingen. 
Spørsmål vedrørende utbetaling av pengene for familiemedlemmene til underavdelingene. Hun får 
til svar at dette er glemt, og at pengene kommer. 

 



 
5b Årsberetning AR 
 Avlsrådets årsberetning ble lest opp av Gitte Hjorth Sørensen. 
 Merknad: 

Gitte Hjorth Sørensen informerte om at innkallingen var mangelfull og det ble utlevert 
Mestvinnende oversikt som ikke var med. 
Årsberetning godkjent. 
 

7. Nye lover NCK 
Christian Egeberg Westbye leste opp innstilling til nye lover for NCK, som skal være i samsvar med 
lovverket til NKK. 

  
Gjennomgang av de vesentligste endringer: 

 Fulle rettigheter fra første dag som betalt medlem 
 Frist for innsendelse av saker til GF er 8 uker. 
 Forhåndsavstemming tillates, men kun ved valg til ulike verv. 
 Stemmeberettiget fra 15 år med fulle medlemsrettigheter 
 Disiplinærsaker iht. NKK’s lovverk kapittel 7 gjelder alene og i sin helhet 
  

Merknader: 
Kjell Ivan Austevoll ønsker endring fra ”lover” til ”lov”, da NCK bare har 1 lov inneholdende 
flere kapitler. 
Det ble også diskutert forholdet mellom NKK og raseklubbene. Da enkelte mente at NKK 
overstyrte raseklubbene, med lovverket sitt. Det ble da avklart at det var RS som hadde 
ønsket at lovene skulle være utformet slik de er, ikke NKK. ( RS består av representanter fra 
alle Norges hundeklubber. Og dette rådet har ønsket lovverket slik). 
Det ble også påpekt at vi måtte huske på å skille mellom denne loven. Og hvilke 
retningslinjer vi ønsker at klubben skal styres etter. 

 
Endring av tekst æresmedlemmer; fra ”Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og 
forpliktelser overfor NCK” til ”Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og forpliktelser 
overfor NCK”. 

 
Vedrørende paragraf 2-5 – Disiplinære reaksjoner, ønsker generalforsamlingen å få innsatt 
hele teksten til NKK’s lovverk kapittel 7. 

 
Vedrørende paragraf 3-1 – Høyeste myndighet, 4. avsnitt, ønsker generalforsamlingen å få 
endret teksten fra ”Ved valg skal eventuelle forhåndsstemmer medtas” til ”Ved valg skal 
eventuelle forhåndsstemmer medregnes”. 

 
Vedrørende paragraf 3-1 – Høyeste myndighet, 5. avsnitt, ble det reist spørsmål om dette 
også omfatter valg til styre og stell. (HUSKER IKKE HVA KONKLUSJONEN BLE) 

 
Vedrørende paragraf 3-2 – Møte og stemmerett, 2. avsnitt, ønsker generalforsamlingen 
endring fra ”Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv 
i klubben” til ”Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter, men må være 18 år 
for å være valgbar til verv i klubben. 
Generalforsamlingen ønsket endring i avsnitt 3 vedrørende tillatelse til forhåndsstemme 
fra ”Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. 
Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg. Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig 
(elektronisk eller pr. brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før GF” til ” Det kan 
kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer gjelder 
kun ved valg. Forhåndsstemmer må være hovedstyret (skriftlig pr. brev) i hende eller 
poststemplet senest 14 dager før GF”. Det ble tillagt følgende: ”Utsendelse av innkalling 
samt forhåndsstemme skal fremsendes separat og forhåndsstemmer må ikke åpnes før 
Generalforsamlingen finner sted”. 

 
Vedrørende paragraf 3-3 Innkalling, ønskes generalforsamlingen avsnitt 1 vedrørende varsel 
endret fra ”Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel” 
til ”Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 10 ukers varsel”. 
 
 



 
 
 
 
 
Avsnitt 2, ønsket generalforsamlingen teksten endret fra ”Det skal av styret innkalles til 
ordinært GF med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten på 
post, e-post eller i adressert medlemsblad” til ” Det skal av styret innkalles til ordinært GF 
med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes alle medlemmene direkte pr. post” 
Avsnitt 3, ønsket generalforsamlingen teksten i ”c) Regnskap med revisors beretning” endret 
til ”c) Regnskap med urevidert regnskap”. 

 
Vedrørende paragraf 3-4 GF’s Oppgaver, litra L, ønsket generalforsamlingen teksten endret 
fra ”l) – 5 styremedlemmer” til ”l) – Sekretær, Kasserer, 3 Styremedlemmer” 

 
Vedrørende Kapittel 4: Styret m.v.: generalforsamlingen ønsket 1. avsnitt – 5 
styremedlemmer endret til sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. 2. avsnitt, 
fjerne ”komiteer”. 

 
Vedrørende Kapittel 6, paragraf 6.3 Avdelingene. Generalforsamlingen ønskes tilføyet 
teksten fra gammel lovverk som følger: Ved oppløsning tilfaller alle midlene hovedklubben. 
Beløpet fryses i en periode på 2 år. 

 
Vedrørende paragraf 6-4 Oppløsning, ønsker generalforsamlingen teksten fra gammel lovverk 
tilføyet: Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for å anvende midlene til å fremme 
hunderasene Collie korthåret og Collie langhåret, jf. klubbens formålsparagraf 1-2. 

 
 
Kjell Ivan Austevoll fremsatte ønske om en utsettelse av ny lov for NCK frem til neste årsmøte i 
2013. 
Elin Lund ønsket hemmelig avstemning. 
Hemmelig avstemning gjennomført. Forslaget forkastet. ( med 15 mot 34 stemmer). 
Ny lov for NCK vedtatt med ovennevnte endringer. De nye lovene med forandringene publiseres så 
fort som mulig. 
 

        8. Innkomne forslag 
Forslag 1 Astri Hedenstad: Hovedstyrets innstilling tatt til følge. Forslaget forkastet. 
Forslag 2 Astri Hedenstad: Hovedstyrets innstilling tatt til følge. Forslaget forkastet. 
Forslag 3 Astri Hedenstad: Hovedstyrets innstilling tatt til følge. I  henhold til vedtektene lar det 
seg ikke gjennomføre. Forslaget forkastet. 
Forslag 4 Astri Hedenstad: Hovedstyrets kommentar og info tatt til følge. Forslaget forkastet. 
Forslag 5 Astri Hedenstad: Hovedstyrets kommentarer tatt til følge. Forslaget forkastet. 
Forslag fra styret: Forslag tatt til følge og godkjent. 
 
9. Fastsettelse av kontingent 
Forslag om ikke å heve kontingent for 2012 vedtatt. 
 
10. Kommende års budsjett 
Budsjettet ble lest opp av Bente Løseth. Godkjent. 
 
11. Ny Avdeling Sørlandet 
Lise-Lotte W. Hoffmoen, informerte om at ny lovmal vil bli implementert. Godkjent. 
 

  



 
 
 
12. Valg 
Følgende er valgt inn i styre & stell 2012: 
 
Styret: 
Styreleder:    Bente Løseth 
Nestleder:    Helle Anniken Henriksen 
Sekretær:    Kari Schøyen Paulsberg 
Kasserer:    Elisabeth Wigdel 
1. styremedlem:   Christian Westbye Egeberg 
2. styremedlem:   Pamela Nordheim 
3. styremedlem:   Lisbeth P.K. Nilsen 
1. varamedlem:   Dagny Sørhus 
2. varamedlem:   Anne Ask 
3. varamedlem:   Mariann Rustad Mathiassen 
 
 
Redaksjonskomité: 
Leder:     Lise-Lotte W. Hoffmoen 
Sekretær:    Linda Yuen 
Medlem:    Annette Messel 
Varamedlem:    - 
 
Avlsrådskomité: 
Leder:     Gitte Hjorth Sørensen 
Sekretær:    Kjersti M. S. Vesterheim 
Medlem:    Therese Klungervik 
Varamedlem:              Beate Helgesen 
 
Revisor:    Styret gitt fullmakt til å besette vervet 
Vararevisor:    Trond Helgesen 
 
Materialforvalter:   Tove Granås 
Medlems-registerfører:  Ingerid Ringheim 
 
Valgkomité: 
Leder:     Beate Helgesen 
Medlem:    Kjersti Rosmæl 
Medlem:    Anita Østerbø 
 
Merknad : Det ble protestert fra Berit Klausen, vedrørende valgkomiteens brev, som blant annet 
omhandlet de ulike kandidatene. 
 
Årsmøtet avsluttet. 
 
 

På vegne av generalforsamlingen, referanter: 
 
 
 
 
 
Protokoll signeres av: 
  
 
 
--------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
               Kristin Eskerud                Anne A. Ask 


