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Side 2

Saksliste generalforsamlingen i Irsk Ulvehundklubb Norge
Generalforsamlingen foregår på Gol Camping lørdag 26. juni 2021 kl. 10 dersom det er smittevernmessig ansvarlig. Om ikke, hod-
les den digitalt til samme tidspunkt

Saksliste:

1.  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, innkallingen og dagsorden, 
samt å gi observatører rett til å være til stede.

2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

3. Behandle årsberetning

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

5. Godkjenne budsjett for neste år

6. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

7. Fastsette kontingent for 2022

8. Innkomne saker

8a. Lovendringer: Valgkomite

8b. Revisjon av etiske retningslinjer

8c. Markering av klubbens 50-årsjubileum

8d. Alternative tilknytningsformer

8e. Organisering av regionene

9. Valg

9a: Valg av styremedlemmer

9b: Valg av varamedlemmer til styret

9c: Valg av revisor og vararevisor

9d: Valg av valgkomite

Vi minner om:
• Det er ikke tillatt med benkeforslag til valg. 
• Fullmakter tillates ikke
• Alle som er medlem i Irsk Ulvehundklubb Norge ved avholdelse av generalforsamlingen og som meldte seg inn i klubben senest 

5. juni har møte- og stemmerett. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
• Det er tillatt med forhåndsstemmer. Skjemaet på side 23 fylles ut og legges i en umerket konvolutt. Denne puttes i egen 

konvolutt merket med medlemmets navn til klubbens leder, Monica Jensen Seland, Sørstrøno 143, 5217 Hagavik. Frist for 
innsendelse er 15. juni.
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Sak 3: Styrets årsberetning 
2020-2021

Styret har bestått av:
• Monica Jensen Seland (Leder)
• Espen Uvaag (Nestleder)
• Per Arne Flatberg (Sekretær)
• Eva Matre (Styremedlem)
• Eivind Øverli Holm (Styremedlem)
• Aud-Ingrid Fure (1. vara)
• Kristell Edvartsen (2. vara)

Øvrige verv:
• Kasserer: Elin Slåen
• Revisor: Øivind Berg Larsen
• Vararevisor: Gunn Marit Myhre
• Redaktør Ulvehunden: Anne-Birgitte Larsen
• Redaksjon iukn.no: Anne-Birgitte Larsen, Kristell 

Edvartsen, Per Arne Flatberg
• Valpeformidler: Ingun Hinna
• Premiekomite: Elin Slåen, Kristell Edvartsen
• Utstillingskomite: Espen Uvaag, Øivind Berg Larsen, Eva 

Matre, Marit Båtvik
• Helsekomite: Eivind Øverli Holm (Leder), Knut Olav Wille, 

Tone E. Hagen, Hilde Lorentzen
• Valgkomite: Elin Slåen, Ingun Hinna, Knut Olav Wille, 

Heidi Winjum (tom feb 2021), Lene T. Bergsvåg (tom feb 
2021), Therese Granlund Haugen (fom feb 2021)

• FIWC-delegat: Per Arne Flatberg
• Representant i Raseklubbenes Fellesallianse: Per Arne 

Flatberg

Medlemstall:
Ved utgangen av 2020, hadde 183 personer betalt sitt med-
lemskap for 2020. Av disse var 20 familiemedlemmer, to æres-
medlemmer og to valpekjøpermedlemmer. Seks personer var 
utenlandske medlemmer. I løpet av høsten 2020 meldte 13 
personer seg ut av klubben, slik at medlemstallet ved årsslutt var 
170. Pr. 30. april 2021 har klubben 166 medlemmer, hvorav tre 
er æresmedlemmer, 16 er familiemedlemmer, fire er valpekjø-
permedlemmer og fem personer er utenlandske medlemmer. I 
løpet av årets fire første måneder har fem medlemmer meldt seg 
ut av klubben.

Styrets arbeid
Styret har i perioden hatt 12 styremøter og behandlet 106 saker. 
Alle styremøter med unntak av det første har vært avholdt di-
gitalt. I styremøtene har varamedlemmer hatt møte- og talerett. 
Styrets referater har blitt publisert på hjemmesidene kort tid 
etter styremøtet. Saker som er vedtatt på epost mellom styremø-
tene er protokollført.
Styret har hatt et godt arbeidsår, der diskusjonene har vært pre-
get av åpenhet og respekt.  
Styret har opplevd at forholdene i klubben har vært turbulente. 
Allerede uken etter årsmøtet kom det flere utmeldinger. I den 
grad de utmeldte ga en begrunnelse, handlet det om personene 
som generalforsamlingen hadde valgt. Vinteren ble også preget 
av konflikter der styret opplevde at enkeltpersoner var misfor-
nøyd med klubbens håndtering av en bestemt paring. Dette 
førte i sin tid til flere utmeldinger og mye uro. 

Oppfølging av handlingsplanen
Handlingsplanen er årsmøtets «bestilling til styret», og har vært 
førende for styrets arbeid. I det følgende kommenterer vi styrets 
arbeid knyttet til hvert enkelt punkt:

Faste oppgaver:
• Arranger Spesialen 2021
Spesialen 2021 er planlagt 26. og 27. juni 2021 med Åge Gjetnes 
som dommer. Vi tror og håper den lar seg gjennomføre, men 
pandemi-situasjonen og smittevernhensyn vil være avgjørende 
for dette.
• Utgi «Ulvehunden» 3 ganger årlig
Se egen årsberetning for «Ulvehunden»

Organisasjon:
• Fortsett å øke medlemstallet i klubben ved å:
• Følge opp medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap
Alle medlemmer som ikke har fornyet sitt medlemskap er 
tilskrevet av klubben og purret fra NKK. I skrivende stund er 
det 16 medlemmer som ikke har fornyet sitt medlemskap. En 
ringedugnad til disse er planlagt, men i skrivende stund ikke 
gjennomført.
• Tilby medlemskap i raseklubben til alle nye  

valpekjøpere og eiere
Dette er først og fremst gjort gjennom oppdrettere som har hatt 
kull i perioden. NKK har dessverre fjernet oversikten over im-
porterte hunder, og gir oss dermed færre muligheter til å følge 
opp nye eiere av importerte hunder. 
• Legge til rette for økt aktivitet i regionene
Det er avholdt egne møter med regionskontaktene for å bistå 
disse i størst mulig grad. Regionenes aktiviteter er også pro-
motert på websidene og Facebook-siden til klubben.

Helse- og avlsarbeid:
• Fortsette subsidiert hjertetesting
Hjertetesting er viktig, men veldig dyrt. Det anbefales å arran-
gere fellestesting i regionene og forsøke å arbeide med å få gode 
tilbud.
Ordningen med subsidiert hjertetesting er videreført. Det ble 
arrangert felles hjertetesting i Bergen og i Oslo, samt informert 
om muligheten til å gjennomføre hjertetesting i Tromsø.
• Arbeide for at oppdrettere av irsk ulvehund i Norge er 

medlemmer i Irsk Ulvehundklubb
I løpet av året ble det gjennomført en egen oppdretterkonferan-
se. Se årsmelding fra helsekomiteen. Oppdrettere har fått bedre 
profilering på websidene og i Ulvehunden. Begge plasser legges 
det også inn informasjon om planer oppdretterne har.  Styrets 
inntrykk er at oppdretterne opplever stor pågang fra potensielle 
valpekjøpere - mye på grunn av profileringen i klubbens kana-
ler. I løpet av året har tre oppdrettere meldt seg ut av klubben, 
mens en oppdretter er kommet til på oppdretterlisten.

Annet:
• Arbeide aktivt med inntektsgivende tiltak.
Styret har satt ned en gruppe som arbeider med inntektsgivende 
tiltak. Denne består av Eivind Øverli Holm og Øivind Berg Lar-
sen. Arbeidsgruppen jobber langsiktig med tiltak som vil kunne 
gi høyere inntekter til klubben. Styret har søkt lotteritilsynet om 
å få bli mottaker av grasrotmidler. Søknaden ble avslått siden 
vi er en landsdekkende organisasjon. Styret har sammen med 
helsekomiteen laget kursopplegg som er godkjent av Studiefor-
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bundet Natur og Miljø, og som vil gi noe dekning av kostnader 
knyttet til webinarer, seminarer og kurs i regi av klubben i årene 
som kommer.
• Ønske om at nettsidene for klubben bedres og det blir 

lettere å logge seg inn og passe på at riktige opplysningene 
er registrert.

Se årsmelding fra webredaksjonen

Spesialen 2020
På grunn av Covid-pandemien ble den ordinære «Spesialen» på 
Gol avlyst i 2020. Isteden ble det ordinære store certet flyttet til 
Østland Nords utstilling i Brumunddal. Her var Tore Grønhaug 
dommer. 31 voksne hunder og 7 valper ble stilt. Styret takker 
utstillingskomiteen i Østland Nord og premiekomiteen for godt 
utført arrangement.

Dogs4All
På grunn av Covid-19 ble årets Dogs4All avlyst, og den planlag-
te standen ble derfor ikke noe av. Årets siste NKK-utstilling vil 
i framtiden bli avholdt i Melsomvik i Vestfold. Styret er usikre 
på om det vil bli tilbudt rasetorg her og om det er interessant å 
sette opp et slikt i forbindelse med utstillingen. 

Øvrig arbeid

Dommere
Styret arbeider med oppfølging av dommere på rasen. Nye 
elever og aspiranter får et velkomstbrev og en kopi av FIWCs 
illustrerte standard av klubben. De får også kontaktinformasjon 
til de dommerne vi har i Norge som også har drevet oppdrett av 
irsk ulvehund og oppmuntres til å bruke disse som mentorer i 
sin utdanning.
I samråd med Autoriserte Hundedommeres forening, tilbyr vi 
autoriserte dommere på irsk ulvehund å motta «Ulvehunden» 
gratis. Årlig kostnad for klubben estimeres til ca 1.500 kroner 
for dette. Alle medlemmer av Autoriserte Hundedommeres 
Forening er også tilbudt å delta på våre webinarer kostnadsfritt.

Samarbeid med de andre mynderasene
Irsk Ulvehundklubb Norge tok initiativ til et samarbeidsmøte 
med Norsk Myndeklubb, Norsk Greyhoundklubb og Norsk 
Whippetklubb med tanke på å få til et bedre samarbeid om 
myndeutstillingene, samt flere utstillinger med myndedomme-
re. Initiativet er positivt mottatt av de andre klubbene, og styret 
ser frem til et tettere samarbeid i årene som kommer.
Norsk Whippetklubb tok initiativ til et bredere samarbeid om 
Lure Coursing etter at Lure Coursing Norge ble lagt ned, og 
overtatt av NKK. Det er fortsatt mye uklarheter om dette, og 
de forskjellige klubbene arbeider nå samlet opp mot NKK om 
dette.

Arkiv og historisk materiell
Styret har påbegynt arbeidet med et digitalt arkiv over klubbens 
dokumenter og media. Som en del av dette arbeidet er vídeoer 
fra flere spesialutstillinger digitalisert og lagt ut på websidene. 
Hele arkivet vil i første omgang bli gjort tilgjengelig for styret, 
men  historiske dokumenter av åpen karakter, som styrerefera-
ter, vil bli gjort tilgjengelig på websidene. Arbeidet med digitali-
sering av arkivet er ventet å være ferdig sommeren 2022.

Webinarer
Våren 2021 satt vi i gang en serie webinarer rettet mot medlem-
mene. I første omgang var det fire webinarer, som alle var gratis 
for medlemmene. Påmeldingen har vært meget god, og webina-
rene har vært lærerike og gode. Styret takker helsekomiteen for 
initiativet og innlederne som alle har lagt ned et stort arbeid for 
å gjøre dette mulig. Styret bevilget inntil 7.000 kroner til gjen-
nomføring av webinarene.

Forholdet til NKK
Norsk Kennel Klub (NKK) er i en krevende periode økonomisk. 
Som følge av dette, foreslo Hovedstyret i NKK å øke grunn-
kontingenten fra dagens 234 kroner til 700 kroner. Hovedstyret 
ønsket at manglende innbetaling av «del 2» måtte medføre at 
medlemskapet opphørte. Styret i IUKN behandlet dette forsla-
get, og mente dette ville være svært skadelig for klubben. Som 
en direkte konsekvens av NKKs forslag, vedtok styret at alle 
medlemmer som har betalt første del av grunnkontingenten be-
holder alle rettigheter i IUKN, uavhengig av NKKs beslutning. 
IUKN engasjerte seg også i arbeidet rundt representantskaps-
møtene i NKK, og arbeidet med å stoppe denne økningen lyktes 
for denne gang. Vi takker Raseklubbenes Felles allianse for godt 
samarbeid inn mot representantskapsmøtene i NKK. Per Arne 
Flatberg representerte IUKN på NKKs representantskapsmøter.
NKKs økonomiske krise er utfordrende for raseklubbene, og 
truer etter styrets mening samholdet i NKK. Det er ikke usann-
synlig at det blir vedtatt en vesentlig høyere grunnkontingent 
for 2022, med stor risiko for at vi mister svært mange av våre 
passive medlemmer. Styrets holdning er at vi som klubb må 
vurdere alternative tilknytningsformer for årene som kommer.

Økonomi
2020 ble et meget godt år økonomisk for Irsk Ulvehundklubb 
Norge. Regnskapet viser et resultat på 74.632,99, som er ca. 
64.000 bedre enn justert budsjett. Balansen viser en tilsvaren-
de forbedring. Ved utgangen av 2020 var egenkapitalen på kr. 
184.351,97. Av dette var 139.316,97 bankinnskudd, og 4.200 
kundefordringer. 49,398,- er bundet opp i premielager, som er 
telt og ajour. Styret vil takke det forrige styret for godt arbeid 
med å kutte kostnader gjennom første del av 2020. Streng øko-
nomistyring har vært viktig også for dette styret.
Når regnskapet ble såpass bra, skyldes det mange forskjellige 
faktorer:
• Utstillinger ga et resultat som var ca 18.000 bedre enn 

budsjettert, både takket være Spesialen, arrangert av Østland 
Nord, og dobbeltutstillingen på Gol i regi av Østland Sør og 
Vestland.

• Produksjon og utsendelse av Ulvehunden ble ca 23.000 
lavere enn budsjettert

• Færre benyttet subsidiering av hjertetesting enn budsjettert
• Regnskapsføring gjøres nå frivillig av Elin Slåen, som sparer 

klubben for 4.000 kroner i årlig honorar.
• Pandemien gjorde at det ikke ble avholdt fysiske møter i 

IUKN eller NKK, samt at Dogs4All ble avlyst. Til sammen 
sparte det klubben for ca. 9.000 kroner.

Styret har fortsatt å være bevisst på kostnader i 2021, og er 
svært opptatt av at økonomiske disposisjoner skal ha dekning 
i budsjettet. Vi har likevel opplevd at økonomien har vært noe 
romsligere i 2021, som har gitt rom for omdisponeringer i bud-
sjettet.



Side 5

Tilknytninger
Irsk Ulvehundklubb Norge er med i Raseklubbenes 
 Fellesallianse, en løs organisasjon som arbeider for å ivareta 
raseklubbenes interesser mot NKK.
Irsk Ulvehundklubb Norge er med i Federation of Irish Wolfho-
und Clubs (FIWC), en internasjonal organisasjon for ulvehund-
klubber.
Styret takker alle som har bidratt i dette spesielle året. 

Årsmelding fra 
 Helsekomiteen

I tiden mellom forrige årsmøte i August og til nå i Mai, har 
helsekomiteen møttes ti ganger, vi har også hatt fellesmøte med 
styret en gang. De fleste møtene har vært på videokonferanse, 
men vi har også møttes i levende live to ganger, når det har latt 
seg gjøre.
Vi har behandlet 18 saker i løpet av denne tiden, og disse sakene 
ligger nå i referat på hjemmesiden for alle som vil se. I skriven-
de stund er det gjennomført 3 webinarer i regi av klubben, og 
det har vært god deltagelse blant medlemmer i klubben. Det er 
satt opp dato for ett webinar til i Mai, og det blir også holdt ett 
til i løpet av sommeren.
Ved å arrangere konferanse for oppdrettere og webinarer for alle 
medlemmer har vi lykkes med å inkludere og engasjere i opp-
lysningsarbeid og helsearbeid på en veldig god måte. Det håper 
vi å fortsette med, og at enda flere vil delta til neste år.

Helsekomiteen

Årsmelding for 
 medlemsbladet Ulvehunden

Ulvehunden har i 2020 kommet ut tre utgaver. Nummer 2/2020 
var som vanlig dedikert til Spesialen med bilder, krititikker og 
resultater av alle de deltagende hundene. Dobbelutstillingen på 
Gol ble også dekket i samme utgave. For å gjøre vårt til å bidra 
til en bedre økonomi i klubben har vi fortsatt med de grepene vi 
tok i 2019 med å pakke hver enkelt side med flere saker og no-
tiser. Vi har også opprettholdt antall saker på rundt 100 i hvert 
nummer for å kompensere for lavere sidetall i forhold til tidli-
gere år. Dette ble gjort for å gjøre innsparinger på portokostna-
dene. I forhold til 2019 har vi i 2020 fått halvert kostnadene for 
trykk av «Ulvehunden» etter forhandlinger med nytt trykkeri.

Redaksjonen definerer selv sin redaksjonelle profil, og redak-
tør er utpekt av klubbstyret. Ulvehunden er et redigert med-
lemsblad, der redaktøren er ansvarlig overfor klubbstyret for 
bladets innhold. 

I perioden har redaksjonen avvist tre forespørsler fra med-
lemmer. To av dem var debattinnlegg om et enkeltkull som 
ikke oppfylte klubbens etiske retningslinjer. Siden bladet kun 
kommer ut tre ganger i året egner det seg veldig dårlig til de-
batt, samt at det for redaksjonen er uinteressant å publisere en 
diskusjon om enkeltkull i medlemsbladet. Dette ble formidlet til 
innsenderne, hvorav en tok det til etterretning mens den andre 
tok det videre på sosiale medier. Innholdet i innleggene ble med 
godkjenning fra begge videreformidlet til styret og helsekomi-
teen. Dette var medvirkende til at det ble iverksatt en spørre-

undersøkelse og arrangert et oppdretterseminar som diskuterte 
klubbens etiske retningslinjer. 

Den siste forespørselen var angående championatannonser og 
utformingen på disse. I 10 år har det vært praksis at disse gra-
tisannonsene har hatt et ens uttrykk, men redaksjonen er ikke 
uvillig til å endre praksisen for dette hvis det er et sterkt ønske 
fra flere. Etter avvisning av forespørselen ble også dette tatt 
videre på sosiale medier av innsender. Det er både ubehagelig, 
ikke særlig konstruktivt og tar mye energi fra oss som bruker 
tid på å lage medlemsbladet.

Etter at styret vedtok å sende medlemsbladet til alle interesserte 
dommere av ulvehund, har redaksjonen fått flere postitive tilba-
kemeldinger fra disse. Det er fint, og vi håper det vil være med å 
øke interessen for - og kunnskapen om - rasen vår blant norske 
dommere.

Redaksjonen arbeider for at “Ulvehunden” skal inneholde inter-
essant stoff for hele medlemsmassen. Gjennom et publiseringsår 
skal bladet dekke og dokumentere viktig utstillingsaktivitet, 
først og fremst gjennom spesialnummeret. Bladet ønsker å do-
kumentere hverdagslivet med irsk ulvehund, og har et mål om 
at flest mulig medlemmer skal komme på trykk. For å få til det, 
trenger redaksjonen flere tips fra medlemmene og kanskje spe-
sielt fra oppdretterne som har tett kontakt med sine valpekjøpe-
re. I tillegg ønsker vi å ha flere enqueter (5-på gaten type svar) 
fra medlemmer på forskjellige temaer, og oppfordrer flere til å 
svare på våre henvendelser. Er det noen som brenner inne med 
ting de har lyst til å fortelle om, er det bare å ta kontakt!

Bladet ønsker også å skape bevissthet og kunnskap om rasen, 
rasens historie, helseutfordringer, relevant forskning, nyttige 
tips og kuriosa fra inn- og utland. Vi takker for tips fra med-
lemmene som har generert flere interessante og fine saker i 
medlemsbladet denne perioden. Redaksjonen i Ulvehunden 
består av Per Arne Flatberg og Anne-Birgitte Larsen. 

Redaksjonen

Årsmelding for klubbens 
hjemmeside og Facebookside

På styremøte 9. september 2020 vedtok styret at det var øn-
skelig at klubbens hjemmeside måtte over på en mer moderne 
plattform (WordPress) med bedre brukervennlighet og mu-
lighet for utvidede innholdstyper, feks video. Webredaktøren 
hadde ingen umiddelbar løsning eller kapasitet til å gjøre dette 
så styret ba derfor Per Arne Flatberg utarbeide nye websider. 
Ferdigoppbygd hjemmeside skulle leveres med dokumentasjon 
på oppbygging og administrasjon sånn at det vil bli enklere for 
fremtidige tillitsvalgte å overta driften av siden.
Innholdsproduksjon og utforming/illustrering ble utført av 
Per Arne Flatberg og Anne-Birgitte Larsen med god hjelp fra 
en rekke ressurspersoner blant medlemmene, og alt ble til slutt 
gjennomgått og godkjent av styret. Vi fikk blant annet låne mas-
kin til å overføre gamle filmer til nye formater, og publisert disse 
på websiden. Stor takk til de som bidro med å sende oss gamle 
filmer fra Spesialer opp gjennom tidene. Mange medlemmer 
stilte også opp og bidro med korrekturlesing og kvalitetssikring 
av selve innholdet på de forskjellige sidene.
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Den nye oppdaterte hjemmesiden ble lansert 1. oktober 2020.
Styret ba Kristell Edvartsen og Anne-Birgitte Larsen ta på seg 
arbeidet med å holde sidene oppdatert.

Fra lansering 1. oktober 2020 til og med 30. april 2021 
har siden hatt følgende tall:
6.933 besøk som har vist 20.651 sider

Brukerne kommer fra:
Google søk: 3.271
Facebook: 1.430
Direkte: 1.901

Søkeord:
Irsk ulvehund: 418 klikk
Irsk ulvehund valp: 117 klikk
Irsk ulvehund Norge: 67 klikk
Irsk ulvehund pris: 67 klikk
Irsk ulvehund oppdrett: 64 klikk
iukn: 57 klikk

Mest viste sider:
Oppdrettere: 2.780 visninger
Guide til valpekjøpere: 1.901 visninger
Valper og oppdrettere: 726 visninger
Styrereferat: 577 visninger
Spørsmål og svar: 379 visninger
Irsk Ulvehundklubb Norge: 343 visninger
Irsk ulvehund: 323 visninger
Årets hund: 301 visninger
Spesialen: 254 visninger
Dette er imponerende tall for en liten klubb og en liten popula-
sjonsmessig rase.
Det er også gledelig å se at visningstallene for oppdrettere og 
guide til valpekjøpere er høye. Dette betyr at veldig mange som 
er på utkikk etter en irsk ulvehund lander på klubbens hjemme-
side.
At styrereferatene har skyhøye tall er også veldig gledelig. Det 
viser at medlemmene bryr seg om hva styret jobber med, og er 
interessert i hva som blir diskutert og besluttet. Dette er helt i 
tråd med det uttalte målet til styret om størst mulig åpenhet og 
dokumentering av arbeidet som gjøres av klubbens tillitsvalgte.

FACEBOOK
På klubbens offisielle Facebookside har det også vært bra med 
aktivitet i perioden.
Fra 15. august 2020 til 10. mai 2021, har vi publisert 48 poster 
med diverse innhold som invitasjoner til webinarer, rase-quiz, 
invitasjoner til fellesturer, oppfordring til å delta på kurs og 
helsetester, litt utstillingsresultater, promo for nye tjenester 
på hjemmesiden mm. Vi har prøvd å få til et ens uttrykk på 
illustrasjonene, som forhåpentligvis vil få flere til å gjenkjenne 
postene, og stoppe opp,  når de scroller gjennom FB på mobiler 
og nettbrett.
Siden har per 10 mai 1.212 følgere, det er en oppgang på 148 
følgere fra 15. august 2020.

De fleste følgerne kommer fra Norge (859), Sverige (110) Dan-
mark (62) Tyskland (24), USA (19), Finland (16), Storbritannia 
(16), Australia (7), Russland(6) Frankrike (5). Den mest eksotis-
ke følgeren kommer fra Myanmar (1).
Vi vil i neste periode jobbe for å få enda flere følgere og poste 
mer når samfunnet sakte åpner opp og aktivitetene øker i regi-
onene. Det hadde vært fint om alle regionene tipser oss om ting 
som skjer og som de ønsker å få promotert på klubbens hjem-
meside og FB-side.

Anne-Birgitte Larsen

Årsberetning  fra 
 valpeformidler

Det å være valpeformidler i disse tider er ganske spesielt. Mange 
henvendelser og ingen valper!
Jeg opplyser om hvem som planlegger kull og ber dem ta direk-
te kontakt med oppdretterne. 
Videre informerer jeg om klubben vår, om aktivitetene og skry-
ter av bladet vårt og anbefaler dem om å melde seg inn i klub-
ben mens de venter på valp.   Flere har gjort dette.  
Nå håper jeg på et godt valpeår!  

Hilsen Ingun Hinna

Årsberetning for region 
 Østland Sør

Det har ikke vært så lett å drive med aktivitet i regione vår i 
2020. Situasjonen med covid har satt mange grenser for felles 
treff, og vår region har vært hardest rammet. Likevel var det 
noen muligheter på høsten, hvor restriksjonene var litt mildere. 
20. september hadde vi en felles gåtur langs de nye sherpastiene 
i Ås.  8. desember gikk vi fra Son til Hølen, med besøk på cafe 
i Høle, og 13. desember inviterte Greta Fjelldal som vanlig på 
juleavslutning hjemme hos henne i Drøbak. Her var det dess-
verre ikke mulig å være innendørs, men det ble bål og gløgg i 
hagen, samt et lotteri som innbrakte kr 900  til regionens konto. 
Regionen ønsker å takke Greta som stiller opp med servering 
og hygge.
I tillegg arrangerte vi en felles dag for hjertetesting hos Anicura 
i Oslo den 8. oktober. Her ble 8 hunder testet og alle var friske. 
Kjempeflott at så mange dukket opp.
Regionens konto er i dag på 2833 kroner. 

Marit Båtvik

Årsberetning for region 
Østland Nord

Som alt og alle har perioden vært preget av covid-19, så mye har 
ikke skjedd..
Augus 2020 tilbydde vi klubben å få vår utstillingshelg for å 
gjennomføre den store spesialen, og GF 2020 vi stilte med sted 
og mannskap. Vi var få, men hardarbeidende, og kom i mål 
med våre oppgaver.  
Etter dette ble det et juletreff med tur, agility, rally og besøk av 
nissen 5 desember. Det ble grillet pølser, kaffe, gløgg og pepper-
kaker. Både eiere og hunder fikk gave av nissen. 
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I slutten av februar var det Nosework kurs på Stange, delt opp i 
2 dager, hjemme på kennelen til en av instruktørene for dette i 
Norge. 
25. april var det kurs i “lineføring” og møte + miljø teknikk. 
Denne gangen var det med medbrakt mat og drikke. Regionen 
serverte kaffe og kake.  
Siste planlagte arr er 30 mai. Da etter innsendelsesfrist.  
Vidre med nesejobb... men denne dagen handler om litt av alle 
typer nesejobb, med instruktør fra Eidsvoll Hundeklubb
Midt i perioden fikk regionen ny regions kontakt, da Heidi 
Winjum av private grunner har trukket seg fra klubben Ny regi-
onskontakt er Leif Ivar Reitan-Klingenberg
Økonomi. Pr. 26/4 har regionen 10.800kr. (Før mai arrange-
mentet) 

Hilsen oss i Østland Nord

Årsberetning for region 
 Nordvestlandet og Trøndelag

Aktiviteten i Regionen har vært veldig laber på grunn av Coro-
na, lange avstander, utmeldinger, dødsdfall av hunder osv. Men 
mange har holdt kontakt via telefon, messenger og noen besøk. 
Håper på bedre tider, uten Corona osv og takker dermed for 
meg som Regionskontakt. 

Mvh, Aud-Ingrid Fure.

Årsberetning for region 
 Vestland

Året har vært preget av koronapandemien og aktivitetene i vår 
region har måtte tilpasse seg smittevernregler.  Det har derfor 
ikke vært mulig å møtes innendørs, så nyttårsfest og andre festi-
vitas måtte derfor utgå. 
Vi har likevel klart å treffes utendørs til flere spennende aktivi-
teter. 8 november møttes vi hos Katrine og Lars i Lysefjorden og 
hundene fikk gå blodspor og øve seg på nosework. Tusen takk 
for at vi fikk komme! Vi har hatt to fellesturer på Gåssand, 6. 
desember og vår nå tradisjonelle nyttårstur den 31. desember. 
Slitne lykkelige hunder som da slapper av gjennom hele nyttårs-
feiringen er en god belønning. 
Siste helgen i januar ble 7 hunder hjertetestet, alle testet fri. 
Grunnet smitteverntiltak kunne vi ikke samles inne på klinik-
ken, men koselig ble det likevel med kaffe og kaker som Ingun 
hadde med.
21. februar ble vi invitert til Flesland av Jannicke der hundene 
fikk boltre seg på et stort inngjerdet området. Hundeløp og 
nosework ble gjennomført. Det var en hyggelig sammenkomst  
og vi takker Jannicke for at vi fikk komme. Siste møte hadde 
vi 8. mai på Stord der vi var så heldige å få Malene Haddeland 
Kristiansen til å holde handlertrening for oss. Dette var svært 
lærerikt og flere ble bitt av utstillingsbasillen. Tusen takk til Eva 
og Sverre som inviterte til sosialt samvær på terrassen sin etter-
på. En strålende solskinnsdag i godt selskap. 
Det er veldig kjekt at klubben har tilbudt webinarer denne 
våren, det er en flott måte å kunne møtes og lære mer om den 
fantastiske rasen vår.

Regionen har hatt lite aktivitet som har brakt penger i kassen. 
Vi har nå fått egen konto som letter oversikten betraktelig. Sta-
tus på økonomi er: 11.268,96 kr.

Torunn Seland 
Regionskontakt

Årsberetning for region 
Sørlandet og Rogaland

Det har vært svært lite aktivitet i regionen over flere år. Dette 
skyldes, som jeg har nevnt tidligere, at de fleste mistet hundene 
sine én etter én i løpet av kort tid, så aktiviteter og treff uteble 
ganske naturlig. 
Det har vært lite nye hunder/valper i regionen i lang tid, men 
det er en stor glede å se at det nå de siste par årene har kom-
met fler og fler valper og at mange av de er medlemmer av Irsk 
 Ulvehundklubb Norge. 
Jeg håper dette kan bidra til at regionen igjen kan bli mer aktiv. 
Det trenger ikke være de store greiene – tidligere gjorde vi det 
så enkelt som å møtes til en is på bryggen i Kristiansand sen-
trum og ruslet en liten tur i nærområdet. Det kan i alle fall være 
en god start til sommeren når/hvis restriksjonene letter litt og 
man vil bli bedre kjent med hverandre. 
Jeg har vært Regionskontakt i flere år enn jeg husker og det er 
veldig koselig! Absolutt et verv jeg trives godt med og gjerne 
fortsetter med. Men, det har seg slik at jeg for 4 år siden flyttet 
tilbake til Halden, noe som kan gjøre det litt ekstra utfordrende 
når potensielle valpekjøpere tar kontakt. Med tanke på at det i 
lang tid ikke har vært noe aktivitet i regionen er det vanskelig å 
avtale møte med noen som faktisk har Irsk ulvehund og jeg selv 
bor for langt unna til å kunne stille opp. 
Så hvis noen i Region Agder- og Rogaland føler seg kallet til å 
være regionskontakt, eller i første omgang kanskje er nysgjerrig 
på hva det vil si, så er det bare til å ta kontakt med meg, så tar vi 
en hyggelig prat rundt det. Jeg fortsetter som sagt veldig gjerne 
som regionskontakt, men hvis regionen igjen blir aktiv, noe jeg 
håper veldig på, så kan det for alle parter være enklere at noen 
som faktisk bor i regionen kan ta over vervet – det gjør det mye 
enklere for dere der nede å organisere noe sammen. Dette var 
litt vemodig å skrive, for det er som sagt et veldig hyggelig verv, 
men det enkle er ofte det beste. 
Regionen har som tidligere kun støv i pengekassen. Kr. 0,- der 
altså. 

Vennlig hilsen  
Regionskontakt Agder- og Rogaland 

Elin Slåen 

Region Nord-Norge
Det har ikke vært aktivitet i regionen. Regionskontakt har vært 
Olaug Heggnes som gir seg som regionskontakt nå.
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Sak 4: Regnskap

Resultat Irsk Ulvehundklubb Norge  
01.01-2020–31.12-2020

2020 2019
 Inntekter 

 Annonseinntekt 
 Ustilling - Spesialen  21 874,94  57 993,91 
 Utstilling - Hallingdal 
 IW on the Border 
 Utstilling - IUKN Region Østland Nord  -    6 978,00 
 Salgsinntekter - Ulvehundboken 
 Salgsinntekter - Rekvisita  1 240,00  1 661,00 
 Salgsinntekter - Oppdretterlisten  3 600,00  2 700,00 
 Salg annonse Ulvehunden  2 750,00  1 100,00 
 Andre Utstillinger  13 370,00 
 Ulvehundseminaret 
 Salg - Premier  588,00 
 Helsearbeid  -    800,00 
 Kontingenter  56 165,00  54 260,00 
 Salgsinntekter salgsartikler 
 Renteinntekter  32,21 
 Annen inntekt  16 374,17  56 457,06 

 Sum inntekter  115 962,11  181 982,18 

 Utgifter 
 Utstilling - Spesialen  10 079,60  71 759,64 
 Utstilling - Hallingdal 
 IW on the Border 
 Andre Utstillinger  8 032,00  33 405,00 
 Utstilling - IUKN Region Østland Nord  -    6 978,00 
 Varekostnad premier 
 Varekostnad Rekvisita 
 Varekostnad Ulvehundboken 
 Honorar 
 Støtte til ringsekretærutdannelse 
 Utstillingsmateriell 
 Kontorrekvisita 
 Data/EDB kostnad  671,00  3 809,00 
 Trykk av Ulvehunden  16 098,00  30 087,00 
 Trykksaker 
 Telefon 
 Porto  1 537,50  9 978,19 
 Messe/utstilling  -    8 305,00 
 Hundesport 
 Gaver/Premier 
 Helsearbeid  6 500,00  2 000,00 
 Ulvehundseminaret 
 NKK - samarbeidsavgift 
 Øreavrundning 
 Bankgebyrer  186,98  180,91 
 7790 Andre kostnader  2 902,15  (440,00)
 7830 Konstaterte tap på fordringer  -    3 700,00 

 Sum utgifter  46 007,23  169 762,74 

 ÅRSRESULTAT  69 954,88  12 219,44 

 Justering varetelling premier  4 678,11 

 JUSTERT ÅRSRESULTAT  74 632,99 
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Balanse Irsk Ulvehundklubb Norge  
01.01.2020-31.12.2020

2020 2019
 EIENDELER 
 Kontanter, bank, postgiro 

 Hovedkonto Bank  139 316,97  55 801,60 
 Sum Kontanter, bank, postgiro  139 316,97  55 801,60 

 Kortsiktige fordringer 
 Mellomregning Hallingdal 
 Mellomregning Spesialen  -    12 351,49 
 Kundefordringer  4 200,00  2 805,00 
 Opptjente inntekter 
 Kortsiktige fordringer  -    273,00 

 Sum Kortsiktige fordringer  4 200,00  15 429,49 

 Inventar/Varelager 
 Beholdning rekvisita 
 Beholdning Ulvehundboken 
 Utstilling - Spesialen 
 Utstilling - Hallingdal 
 Beholdning premier  49 398,00  53 415,89 
 Justering varelager/premier  -    (3 672,00)

 Sum Inventar/Varelager  49 398,00  49 743,89 

 SUM EIENDELER  192 914,97  120 974,98 

 GJELD OG EGENKAPITAL 
 Kortsiktig gjeld 

 Leverandørgjeld  (6 563,00)  (11 256,00)
 Forskudd fra kunder 
 Påløpte kostnader  (2 000,00)
 2990 Annen kortsiktig gjeld 

 Sum Kortsiktig gjeld  (8 563,00)  (11 256,00)

 Egenkapital 
 2050 Annen Egenkapital  109 718,98  97 499,54 
 Periodens resultat  74 632,99  12 219,44 

 Sum Egenkapital  184 351,97  109 718,98 

 SUM GJELD OG EGENKAPITAL  192 914,97  98 462,98
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SPESIFIKASJONER PR. 2020 
01.01.2020 - 31.12.2020 

Konto 4310 - Andre Utstillinger
A96 29.06.2020 Gol (dobbelutstilling)  6 856,00 

 6 856,00 

Konto 3900 - Andre driftsrelaterte inntekter
A33 27.01.2020 Bidrag Strøm D4A, Østland Nord  (1 100,00)
A76 21.04.2020 Kundeutbytte 2020  (144,00)
A99 13.07.2020 2 ekstra Ulvehunden  (288,00)
A100 13.07.2020 Gave strøm D4A, Østland Sør  (1 100,00)
A108 03.09.2020 Salg Ulvehunden Sverige  (300,00)
A139/A140 21.10.2020 Vipps  (260,00)
A144 16.11.2020 Vipps  (204,36)
A152 11.12.2020 Momskompensasjon  (10 633,00)
A170 31.12.2020 Valutagevinst «PRC»  (854,81)
A172 31.12.2020 Ulvehunden 1/20 - 15 stk  (600,00)
A172 31.12.2020 Ulvehunden 2/20 - 16 stk  (640,00)
A172 31.12.2020 Kopi Illustrert Standard  (250,00)

 (16 374,17)

Kundefordringer
A171 WhippetKlubben F - 10142  2 260,00 Forfall 12.01.20
A1 Kennel Ballygran F - 10143  300,00 Forfall 01.03.20
A3 Kennel Black Glacier F - 10145  300,00 Forfall 01.03.20
A4 Kennel Quinquina F - 10146  300,00 Forfall 01.03.20
A119 Kennel Ginnunga F - 10159  300,00 Forfall 24.12.20
A120 Kennel Ginnunga F - 10164  350,00 Forfall 24.12.20
A125 Kennel Chaos in Motion F - 10165  350,00 Forfall 03.01.21
A168 Kennel Black Glacier F - 10168  40,00 Forfall 04.02.21

 4 200,00 

Leverandørgjeld
A80 12.05.2020 Innbetaling fra NKK  46,00 
A132 22.10.2020 One.Com - betalt av leder  1 149,00 
A150 14.12.2020 GP-Trykk  5 368,00 Forfall 2021

 6 563,00 

Øivind Berg Larsen  
Ødegården 15 
3519 Hønefoss 
 
 
 
        Ask, 22. mai 2021 
 
 
 
 
Til generalforsamlingen i Irsk ulvehundklubb Norge  
 
 
REVISJONSBERETNING FOR 2020 
 
Jeg har i egenskap av IUKNs valgte revisor gjennomgått det framlagte regnskap for Irsk 
ulvehundklubb Norge for perioden fra 1. januar til 31. desember 2020.   
 
Alle oppføringer er legitimert ved bilag eller sannsynliggjort på annen måte. 
Jeg har kontrollert saldo i bank mot bankutskriften. 
 
Det framlagte regnskap har følgende hovedtall: 
Inntekter 115 962 kroner 
Utgifter   46 007 kroner 
Overskudd   69 955 kroner 
 
I tillegg er det en positiv justering av premielagret etter varetelling høsten 2020, slik at justert 
årsresultat blir 74 633 kroner.  
 
Overskuddet er foreslått lagt til egenkapitalen, som etter dette blir 184 352 kroner. 
 
Beholdning i bank ved utgangen av året utgjør 139 317 kroner, i tillegg har klubben fortsatt 
betydelige midler i premier. Premielageret er regnskapsført med en verdi på 49 389 kroner.    
Jeg viser ellers til spesifikasjonene som følger regnskapet. 
 
Jeg anbefaler at generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2020. 
 
Med hilsen 
 
 
Øivind Berg Larsen (sign) 
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SPESIFIKASJONER PR. 2020 
01.01.2020 - 31.12.2020 

Konto 4310 - Andre Utstillinger
A96 29.06.2020 Gol (dobbelutstilling)  6 856,00 

 6 856,00 

Konto 3900 - Andre driftsrelaterte inntekter
A33 27.01.2020 Bidrag Strøm D4A, Østland Nord  (1 100,00)
A76 21.04.2020 Kundeutbytte 2020  (144,00)
A99 13.07.2020 2 ekstra Ulvehunden  (288,00)
A100 13.07.2020 Gave strøm D4A, Østland Sør  (1 100,00)
A108 03.09.2020 Salg Ulvehunden Sverige  (300,00)
A139/A140 21.10.2020 Vipps  (260,00)
A144 16.11.2020 Vipps  (204,36)
A152 11.12.2020 Momskompensasjon  (10 633,00)
A170 31.12.2020 Valutagevinst «PRC»  (854,81)
A172 31.12.2020 Ulvehunden 1/20 - 15 stk  (600,00)
A172 31.12.2020 Ulvehunden 2/20 - 16 stk  (640,00)
A172 31.12.2020 Kopi Illustrert Standard  (250,00)

 (16 374,17)

Kundefordringer
A171 WhippetKlubben F - 10142  2 260,00 Forfall 12.01.20
A1 Kennel Ballygran F - 10143  300,00 Forfall 01.03.20
A3 Kennel Black Glacier F - 10145  300,00 Forfall 01.03.20
A4 Kennel Quinquina F - 10146  300,00 Forfall 01.03.20
A119 Kennel Ginnunga F - 10159  300,00 Forfall 24.12.20
A120 Kennel Ginnunga F - 10164  350,00 Forfall 24.12.20
A125 Kennel Chaos in Motion F - 10165  350,00 Forfall 03.01.21
A168 Kennel Black Glacier F - 10168  40,00 Forfall 04.02.21

 4 200,00 

Leverandørgjeld
A80 12.05.2020 Innbetaling fra NKK  46,00 
A132 22.10.2020 One.Com - betalt av leder  1 149,00 
A150 14.12.2020 GP-Trykk  5 368,00 Forfall 2021

 6 563,00 

Øivind Berg Larsen  
Ødegården 15 
3519 Hønefoss 
 
 
 
        Ask, 22. mai 2021 
 
 
 
 
Til generalforsamlingen i Irsk ulvehundklubb Norge  
 
 
REVISJONSBERETNING FOR 2020 
 
Jeg har i egenskap av IUKNs valgte revisor gjennomgått det framlagte regnskap for Irsk 
ulvehundklubb Norge for perioden fra 1. januar til 31. desember 2020.   
 
Alle oppføringer er legitimert ved bilag eller sannsynliggjort på annen måte. 
Jeg har kontrollert saldo i bank mot bankutskriften. 
 
Det framlagte regnskap har følgende hovedtall: 
Inntekter 115 962 kroner 
Utgifter   46 007 kroner 
Overskudd   69 955 kroner 
 
I tillegg er det en positiv justering av premielagret etter varetelling høsten 2020, slik at justert 
årsresultat blir 74 633 kroner.  
 
Overskuddet er foreslått lagt til egenkapitalen, som etter dette blir 184 352 kroner. 
 
Beholdning i bank ved utgangen av året utgjør 139 317 kroner, i tillegg har klubben fortsatt 
betydelige midler i premier. Premielageret er regnskapsført med en verdi på 49 389 kroner.    
Jeg viser ellers til spesifikasjonene som følger regnskapet. 
 
Jeg anbefaler at generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2020. 
 
Med hilsen 
 
 
Øivind Berg Larsen (sign) 
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Sak 5: Budsjett
Historiske regnskapstall og forslag til revidert budsjett 2021 og budsjett 2022

Inntekter Budsjett 
2019

Resultat 
2019

Budsjett 
2020

Resultat 
2020

Budsjett 
2021

Revidert 
budsjett 
2021

Budsjett 
2022

Annonseinntekter 3 000 3 000 2 750 3 000 3 000 3 000
Utstilling - Spesialen 5 000 -13 766 5 000 11 795 4 000 5 000  0
Øvrige utstillinger 5 338 3 000 7 000
Salgsinntekter - rekvisita 3 000 1 661 1 000 1 240 2 000 2 000 2 000
Salgsinntekter - Oppdretterlisten 3 000 2 700 2 000 3 600 3 300 3 000 3 000
Kontingenter 56 000 54 260 59 000 56 165 55 000 55 000 58 000
Seminar  0 2 000 2 000
Renteinntekter  100  32  100  100
Annen inntekt 20 000 64 535 20 000 16 962 15 000 7 000 6 000
Sum inntekter 90 100 109 422 90 100 97 850 82 400 80 000 81 000

Utgifter
Honorar 4 000
Kontorrekvisita 1 000  500  500  500  500
Data/EDB kostnad 3 100 3 809 3 100 671 3 100 1 500 1 500
Trykk av Ulvehunden 36 000 30 087 40 000 16 098 12 000 22 300 17 800
Møteutgifter 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Reiseutgifter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Trykksaker 1 500 1 000 1 000 1 500 1 000
Telefon
Porto 14 000 9 978 12 000 1 538 12 000 12 000 11 000
Messe/Utstilling 4 000 8 305 4 000 4 000
Gaver/premier
Helsearbeid/seminar 10 000 1 200 10 000 6 500 10 000 17 000 40 000
Andre kostnader 5 000 39 943 5 000 2902 5 000 5 000 5 000
Konstanterte tap fordringer 3 700
Gebyrer  181 187
Sum utgifter 83 600 97 203 79 600 27 896 51 600 63 800 80 800

Resultat 6 500 12 219 10 500 69 954 30 800 16 200  200
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Budsjettkommentarer
Styret legger opp til en fortsatt nøktern budsjettering i 2021 og 
2022. Revidert budsjett for 2021 viser et overskudd på 16.200 
kroner, mens budsjettforslaget for 2022 legger opp til et over-
skudd på 15.200 kroner.

2021
På inntektssiden er de viktigste elementene kontingenten og 
utstillingene våre. Vi er i mål med kontingentinngang for 2021. 
Spesialen budsjetteres med 5.000 i overskudd, mens Ask-utstil-
lingene budsjetteres med et overskudd på 3.000 kroner. Annen 
Inntekt er i all hovedsak momskompensasjon. Siden utgiftene i 
2020 ble lavere enn budsjettert, blir også momskompensasjonen 
lavere.
På utgiftssiden er det to poster som gir negative utslag:
• Ulvehunden budsjetteres rundt 10.000 høyere enn 

opprinnelig budsjett. Det er mange årsaker til dette: 
Ekstra antall sider i forhold til budsjett: 3.000,- 
Ekstra blader til autoriserte dommere: 1.500,- 
Nummer 3/2020:   5.400,- 
Prisstigning:    1.200,- 
Underbudsjettering:      900,-

Til gjengjeld vil vi fra nummer 2 gå over til å adressere bladene 
selv. Det sparer 850 kroner pr. nummer
• Helsearbeid/seminar budsjetteres 7.000 kroner høyere enn 

opprinnelig budsjett.  
Dette er penger som styret har bevilget til gjennomføring av 
webinarer i 2021.

2022
For 2022 er det lagt inn flere endringer:
Spesialen bruker utenlandsk dommer i 2022, og styret mener 
denne utstillingen bør budsjetteres med 0 i netto inntekt. Dob-
belutstillingen på Ask vil i 2022 være åpen for alle mynderaser, 
og et konservativt anslag er at det vil gi klubben et overskudd 
på 7.000 kroner. Vi budsjetterer med en moderat økning i med-
lemstall i 2022 med ni flere medlemmer enn i 2021. 
På utgiftssiden er det tatt høyde for en liten prisstigning på 
trykk av Ulvehunden. Styret ønsker også å avholde et ulve-
hund-seminar i løpet av 2022 og videreføre webinarene våre. 
Det er lagt inn 30.000 kroner i budsjettet for gjennomføring av 
dette.

Sak 6. Plan for drift og 
aktivitet neste år

Faste oppgaver:
• Utgi tre nummer av Ulvehunden
• Arrangere “Spesialen” 2022

Organisasjon:
Fortsett å øke medlemstallet i klubben ved å:
• Følge opp medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap
• Tilby medlemskap i raseklubben til alle nye valpekjøpere og 

eiere
• Tilby aktivitet for alle medlemmer
• Legge til rette for økt aktivitet i regionene

Raseforvaltning, helse- og avlsarbeid:
• Legge frem revidert RAS-dokument
• Arrangere Ulvehundseminaret 2022
• Videreføre webseminarer
• Fortsette subsidiert hjertetesting
• Arbeide for at oppdrettere av irsk ulvehund i Norge er 

medlemmer i Irsk Ulvehundklubb Norge
• Arrangere introduksjonstrening i Lure Coursing minst en 

gang i perioden

Sak 7. Fastsette kontingent 
for 2022

Forslag:  Kontingenten holdes uforandret og settes til kr. 350 for 
fullverdige medlemmer og kr. 100 for familiemedlemmer.
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Sak 8. Innkomne forslag
8.a Endring i klubbens lover
Forslag fra styret
§3-4: Generalforsamlingens oppgaver
Endre [velge] Valgkomite med Leder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Til
[velge] Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

§5-1 Valgkomite
Endre 
Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Til
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

Begrunnelse:
Med bakgrunn i at det viser seg vanskelig å finne medlemmer som ønsker å ta på seg ulike verv og oppgaver i klubben ønsker styret 
å endre lovteksten for valgkomiteen. I dag skal valgkomiteen bestå av fem medlemmer, leder, tre medlemmer og ett varamedlem. 
Styret mener det er hensiktsmessig å redusere antall medlemmer ned til leder, to medlemmer og ett varamedlemmer. Styret mener 
videre at dette vil kunne lette arbeidet med å finne motiverte medlemmer uten at det vil påvirke arbeidet til valgkomiteen.
Forslaget er i tråd med NKKs obligatoriske lovmal.

8.b Etiske retningslinjer
Forslag fra IUKNs helsekomite:
Forslag til endring av etiske retningslinjer.
På bakgrunn av at de etiske retningslinjene ikke har hatt den funksjonen som man skulle ønske, har helsekomiteen jobbet med å 
finne en løsning der klubben kan ha fungerende retningslinjer som overholdes.
Helsekomiteen har laget dette forslaget til endring, basert på resultat fra spørreundersøkelse blant oppdrettere, diskusjonen på opp-
dretterkonferansen og diskusjon i helsekomiteen. 
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Nytt forslag:

Etiske retningslinjer for avl
Klubbens etiske retningslinjer for avl ble først vedtatt ved Irsk 
Ulvehundklubbs generalforsamling 21.06.03 og revidert på 
generalforsamlingen i 2009. Deretter revidert på generalfor-
samlingen i 2018 og 2021.
Retningslinjene inneholder både krav og anbefalinger. 
«Skal»-reglene er helt basale regler i hundeavlen, og skal 
overholdes av alle som ønsker å arbeide til beste for rasen. 
«Bør»-reglene er anbefalinger for hvordan klubben mener av-
len best bør foregå. De bør etterstrebes, men i spesielle tilfeller 
kan en oppdretter avvike fra disse anbefalingene med hensyn 
til hunder som har meget gode egenskaper på andre områder, 
og følgelig vil være med å fremme den positive utviklingen av 
rasen.
For øvrig henvises til Norsk Kennel Klubs Etiske retningslinjer 
for avl og oppdrett.

Generell helse
Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne 
og ha et rasetypisk temperament.
Den Irske Ulvehunden skal utstråle kraft, vitalitet, mot og 
harmoni. Mentaliteten skal passe dagens bruksområde, som er 
en utmerket familiehund.
I avl skal det ikke benyttes hunder som viser atferdsproblemer 
i form av overdrevne redselreaksjoner, eller hunder som viser 
aggresjon i uprovoserte situasjoner.

Hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD)
Det er ønskelig å ha kjent status på begge foreldredyrene når 
det gjelder HD og AD.
Norskeide avlsdyr skal være røntgenfotografert for HD og AD 
og offisielt avlest.
Avlsdyr med AD-diagnose 1 kan brukes i avl med frirøntgede 
(AD 0) hunder, men skal ikke brukes i avl med hunder uten 
kjent status eller hunder som ikke er fri for AD.
Hunder med HD-diagnose C kan brukes i avl med frirøntgede 
(HD A eller B) hunder, men skal ikke brukes i avl med hunder 
uten kjent status eller hunder som ikke er fri for HD.
Frirøntgede hunder kan brukes med utenlandskeide hunder 
som ikke er offisielt røntget. Hunder med AD-diagnose 2 eller 
3 samt hunder med HD-diagnose D eller E skal utelates fra 
avlen.

Hjertefeil
Avlshunder bør hjertetestes mindre enn seks måneder før 
paring. Dersom hunden har hatt full hjertetest (auskultasjon, 
EKG og ultralyd) hos kardiolog autorisert av Norsk Forening 
for Veterinær Kardiologi mindre enn ett år tidligere, er auskul-
tasjon og EKG tilstrekkelig. Dette kan gjøres hos lokal veteri-
nær.
Er det mer enn ett år siden forrige fulle hjertetest skal det utfø-
res full hjertetest hos autorisert kardiolog.

Hund med arvelig hjertefeil skal ikke brukes i avl. Det skal 
ikke foretas paring mellom to hunder som har gitt samme type 
hjertefeil.

Nåværende retningslinjer:

Etiske retningslinjer for avl
Klubbens etiske retningslinjer for avl ble først vedtatt ved Irsk 
Ulvehundklubbs generalforsamling 21.06.03 og revidert på 
generalforsamlingen i 2009. Deretter revidert på generalforsam-
lingen i 2018.
Retningslinjene inneholder både krav og anbefalinger. 
«Skal»-reglene er helt basale regler i hundeavlen, og må kun-
ne overholdes av alle som ønsker å arbeide til beste for rasen. 
«Bør-reglene» er anbefalinger for hvordan klubben mener avlen 
bør foregå. De bør selvsagt overholdes, men i spesielle tilfeller 
kan en oppdretter avvike fra disse anbefalingene med hensyn 
til hunder som har meget gode egenskaper på andre områder 
og følgelig vil være med å fremme den positive utviklingen av 
rasen.
For øvrig henvises til Norsk Kennel Klubs Etiske retningslinjer 
for avl og oppdrett.

Generell helse
Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne 
og ha et rasetypisk temperament.

Hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD)
Det er ønskelig å ha kjent status på begge foreldredyrene når det 
gjelder HD og AD.
Norskeide avlsdyr skal være røntgenfotografert for HD og AD 
og offisielt avlest. Avlsdyr med AD-diagnose 1 kan brukes i avl 
med frirøntgede (AD 0) hunder, men bør ikke brukes i avl med 
hunder uten kjent status eller hunder som ikke er fri for AD. 
Hunder med HD-diagnose C kan brukes i avl med frirøntgede 
(HD A eller B) hunder, men bør ikke brukes i avl med hunder 
uten kjent status eller hunder som ikke er fri for HD. Frirøntge-
de hunder kan brukes med utenlandskeide hunder som ikke er 
offisielt røntget. Hunder med AD-diagnose 2 eller 3 samt hun-
der med HD-diagnose D eller E må utelates fra avlen.

Hjertefeil
Hund med arvelig hjertefeil skal ikke brukes i avl. Det må ikke 
foretas paring mellom to hunder som har gitt samme type 
hjertefeil (frarådes på det sterkeste). Avlshunder må hjertetes-
tes mindre enn seks måneder før paring. Dersom hunden har 
hatt full hjertetest (Auskultasjon (Lytting på hjertet), EKG og 
ultralyd) mindre enn ett år tidligere, er auskultasjon og EKG 
tilstrekkelig. Er det mer enn ett år siden forrige fulle hjertetest 
anbefales det full hjertetest.
Hjertetest gjøres hos kardiolog autorisert av Norsk Forening for 
Veterinær Kardiologi.
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Porto Systemisk Shunt
Alle valpekull skal testes for shunt før levering.
Arvegangen på shunt er polygenetisk med både et resessivt og et 
dominant element. Hunder som har gitt shunt-avkom tidligere 
har dermed to kopier av det resessive genet men, er ikke nødven-
digvis bærer av det dominante.

Magedreining
Hunder som har hatt magedreining bør ikke brukes i avl, og man 
bør ikke gjøre paringer der lidelsen dukker opp på begge sider av 
stamtavlen i de nærmeste tre generasjoner*.

Premiering - eksteriørutstilling
Avlsdyrene bør være utstilt på offisiell eksteriørutstilling. Dette 
anbefales gjort før paring og bør senest være gjort når valpene 
registreres.

Smal underkjeve
Hunder som har hatt korrigerende behandling for konsekvense-
ne av for smal underkjeve med tannregulering e.l. , eller har fått 
bedømningen 0 eller KIP på utstilling grunnet for smal under-
kjeve bør ikke brukes i avl. En underkjeve er for smal når hjørne-
tennene i underkjeven går på innsiden av overkjeven eller opp i 
tannkjøttet på overkjeven.
Oversikt over anbefalt avlshygiene for rasen Irsk Ulvehund:

Sykdom: Arvegang: Avlshygiene:

Skjelettsykdommer:

Hofteleddsdysplasi 
(HD)

Polygenetisk Bør bruke frirønt-
gede hunder. Ved 
særskilte tilfeller: 
kun svak grad (se 
over)

Albueleddsartrose 
(AD)

Familiær Bør bruke frirønt-
gede hunder Ved 
særskilte tilfeller: 
kun svak grad (se 
over)

Osteocondrose 
(OCD)

Polygenetisk Hunder med OCD 
bør ikke brukes i 
avl. Man bør ikke 
gjøre paringer der 
lidelsen dukker 
opp på begge si-
der av stamtavlen 
i de nærmeste tre 
generasjoner*.

Kreft (Osteosarkom) Familiær Man bør ikke gjø-
re paringer der 
lidelsen dukker 
opp på begge si-
der av stamtavlen 
i de nærmeste tre 
generasjoner*.

Porto Systemisk Shunt
Alle valpekull skal testes for shunt før levering.
Arvegangen på shunt er polygenetisk med både et resessivt og 
et dominant element. Hunder som har gitt shunt-avkom tid-
ligere har dermed to kopier av det resessive genet men er ikke 
nødvendigvis bærer av det dominante.

Magedreining
Hunder som har hatt magedreining bør ikke brukes i avl, og 
det bør unngås å doble linjer der lidelsen er kjent i de nærmes-
te tre generasjoner*.

Premiering - eksteriørutstilling
Avlsdyrene bør være utstilt på offisiell eksteriørutstilling. Dette 
anbefales gjort før paring og skal senest være gjort når valpene 
registreres.

Smal underkjeve
Hunder som har hatt korrigerende behandling for konsekven-
sene av smal underkjeve med tannregulering e.l. , eller har fått 
bedømningen 0 eller KIP på utstilling grunnet smal underkje-
ve bør ikke brukes i avl.

Oversikt over anbefalt avlshygiene for rasen Irsk Ulvehund:

Sykdom: Arvegang: Avlshygiene:

Skjelettsykdommer:

Hofteleddsdys-
plasi (HD)

Polygenetisk Skal bruke frirønt-
gede hunder. Ved 
særskilte tilfeller: 
kun svak grad (se 
over)

Albueleddsartro-
se (AD)

Familiær Skal bruke frirønt-
gede hunder Ved 
særskilte tilfeller: 
kun svak grad (se 
over)

Osteocondrose 
(OCD)

Polygenetisk Hunder med OCD 
bør ikke brukes 
i avl. Unngå å 
doble linjer der 
lidelsen er kjent 
i nærmeste tre 
generasjoner*.

Kreft (Osteosar-
kom)

Familiær Unngå å doble 
linjer der lidelsen 
er kjent i nærmes-
te tre generasjo-
ner*.

Øyesykdommer:

Progressiv Retinal 
Atropi (PRA)

Ressesiv Hunder med PRA, 
deres foreldre, 
søsken og avkom 
bør ikke brukes 
i avl.
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Andre sykdommer:

Portosystemisk 
Shunt (PSS)

Polygenetisk Ikke gjøre samme 
kombinasjon der 
det har oppstått 
Shunt-tilfeller

Kardiomyopati Ukjent Man bør ikke gjø-
re paringer der 
lidelsen dukker 
opp på begge si-
der av stamtavlen 
i de nærmeste tre 
generasjoner*.

Magedreining Ukjent Man bør ikke gjø-
re paringer der 
lidelsen dukker 
opp på begge si-
der av stamtavlen 
i de nærmeste tre 
generasjoner*.

* Med tre generasjoner menes direkte forfedre i tre generasjo-
ner, altså foreldre, besteforeldre og oldeforeldre av valpene.

Øyesykdommer:
Klubben har per 2021 ingen krav om øyelysing av avlsdyr.

Leveringsbetingelser
Valper bør ikke leveres før tidligst ved 8 ukers alder
Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato samt opp-
lysninger om avlsdyrenes HD- og AD- status samt valpens 
shunt-status
Valper skal være behandlet mot innvollsorm og vaksinert etter 
anbefalte rutiner
Valper skal leveres med kjøpekontrakt underskrevet av begge 
parter

Opplysningsansvar
Eiere av avlsdyrene har gjensidig opplysningsplikt overfor hver-
andre, valpekjøper og klubbens helsekomite/hovedstyre med 
hensyn til forekomst av arvelige sykdommer hos avlsdyrene og 
deres nære slektninger.
Kull som oppfyller alle punkter med «skal» kan formidles gjen-
nom klubbens valpeformidling og kan annonsere på klubbens 
Websider/i Ulvehunden.

Katarakt Dominant med 
ufullstendig pe-
netrans

Hunder med 
katarakt bør ikke 
brukes i avl

Hypoplasi av Ner-
vus Opticus

Ukjent Hunder med 
mangelfull ut-
vikling av syn-
snerven bør ikke 
brukes i avl.

Andre sykdommer:

Portosystemisk 
Shunt (PSS)

Polygenetisk Ikke gjøre samme 
kombinasjon der 
det har oppstått 
Shunt-tilfeller

Kardiomyopati Ukjent Unngå å doble 
linjer der lidelsen 
er kjent i nærmes-
te tre generasjo-
ner*

Mavedreining Ukjent Unngå å doble 
linjer der lidelsen 
er kjent i nærmes-
te tre generasjo-
ner*

* Med tre generasjoner menes direkte forfedre i tre generasjo-
ner, altså foreldre, besteforeldre og oldeforeldre av valpene.

Leveringsbetingelser
Valper bør ikke leveres før tidligst ved 8 ukers alder
Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato samt opp-
lysninger om avlsdyrenes HD- og AD- status samt valpens 
shunt-status
Valper skal være behandlet mot innvollsorm og vaksinert etter 
anbefalte rutiner
Valper skal leveres med kjøpekontrakt underskrevet av begge 
parter

Opplysningsansvar
Eiere av avlsdyrene har gjensidig opplysningsplikt overfor 
hverandre, valpekjøper og klubbens helsekomite/hovedstyre 
med hensyn til forekomst av arvelige sykdommer hos avlsdy-
rene og deres nære slektninger.
Kull som oppfyller alle punkter med «bør» og «skal» kan for-
midles gjennom klubbens valpeformidling og kan annonsere 
på Web/i Ulvehunden.

Forslag til vedtak: 
Den foreslåtte revisjonen av de etiske retningslinjene vedtas med umiddelbar virkning.

Styrets innstilling:
Styret takker helsekomiteen for arbeidet. Det er viktig for klubben å ha tjenlige etiske retningslinjer som også følges opp av opp-
dretterne. Vi verdsetter det betydelige arbeidet som ligger bak forslaget og støtter endringsforslaget.
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Sak 8.c. Markering av klubbens  
50-årsjubileum
Forslag fra styret.
I 2027 fyller Irsk Ulvehundklubb Norge 50 år. Styret ønsker å 
markere jubileet, og ber derfor årsmøtet om fullmakt til å starte 
planleggingen av følgende tiltak:
• Utgivelse av jubileumsbok
• Søknad om å arrangere FIWC i 2027
Det forutsettes at styret legger frem budsjetter for jubileums-
markeringen senest på generalforsamlingen i 2024, og at klub-
ben ikke forplikter seg til kostnader før disse er godkjent av 
generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innlede arbeid 
med jubileumsbok og til å søke om å arrangere FIWC i 2027. 
Det forutsettes at klubben ikke forplikter seg på ubudsjetterte 
kostnader i forbindelse med dette.

Sak 8.d. Alternative tilknytningsformer
Forslag fra styret.

Bakgrunn: 
Norsk Kennel Klub har en svært anstrengt økonomi. Som følge 
av dette foreslo Hovedstyret i NKK å øke grunnkontingenten til 
700 kroner i 2021. Dette forslaget falt, men det er sannsynlig at 
det kommer et nytt forslag om kraftig økning av grunnkontin-
genten fra 2022.
I Irsk Ulvehundklubb Norge er omlag 30-40 av medlemmene 
aktive medlemmer i klubben i den forstand at de deltar på ut-
stilling og/eller deltar på arrangementer i regionene. De øvrige 
medlemmene er relativt passive. De mottar Ulvehunden og 
noen deltar på klubbens webinarer. Dersom det blir en større 
økning av den tvungne grunnkontingenten, frykter styret at 
svært mange av de passive medlemmene vil forsvinne, samt at 
medlemmer som er med i flere klubber vil begrense sitt med-
lemskap til færre klubber.
NKK regner med at en økning til 500 eller 700 kroner i grunn-
kontingent vil føre til at 10-20.000 medlemmer ikke betaler sitt 
medlemskap. Styret i IUKN tror disse tallene er for lave og at 
en slik økning vil være ødeleggende for hundeklubbene. IUKN 
vil arbeide mot en slik økning i NKKs organer. Dersom vi ikke 
skulle lykkes, mener vi det vil være viktig å se på alternative til-
knytningsformer for de av våre medlemmer som ikke har behov 
for å være medlem i NKK.

Alternativer: 
IUKNs lover sier at alle ordinære medlemmer må betale grunn-
kontingent til NKK. Lovene følger NKKs obligatoriske lovmal, 
og IUKN har ikke anledning til å fravike denne. Det er imid-
lertid ingenting i lovene som hindrer andre tilslutningsformer 
enn medlemsskap. Det kan for eksempel være abonnement på 
bladet eller etablering av en støtteforening som tillegg til dagens 
medlemstilknytning. En slik ordning vil gi medlemmer som 
ikke har behov for NKK-medlemskap og ikke synes medlem-
skapet i IUKN er verdt 800-1.1000 kroner mulighet til å fortsatt 
ha en tilknytning til klubben, motta medlemsbladet og delta i 
klubbens aktiviteter som ikke er knyttet til NKKs virksomhet.

Ulemper: 
Alternative tilknytningsformer som dette vil føre til færre 
medlemmer i NKK, med tilhørende færre stemmer i NKKs 
sammenhenger. Styret mener NKK vil miste disse medlemme-
ne uansett med en kraftig økning av grunnkontingenten, og at 
IUKNs innflytelse hos NKK uansett vil være minimal. En slik 
ordning vil også kunne føre til at terskelen for å delta på utstil-
ling og annen organisert hundesport kan bli noe høyere enn 
den er nå. Det er styrets oppfatning at denne terskelen vil være 
mye høyere uten noen form for tilknytning.

Fremgangsmåte: 
Alternative tilknytningsformer vil etter styrets oppfatning kre-
ve et årsmøtevedtak. Styret ser likevel ikke grunn til å innføre 
dette med mindre NKK øker grunnkontingenten dramatisk. Vi 
ønsker derfor en fullmakt til å utrede alternative tilknytnings-
former nærmere, for så å eventuelt fremme et konkret forslag på 
en digital, ekstraordinær generalforsamling etter NKKs repre-
sentantskapsmøte i november.

Forslag til vedtak: 
Styret bes om å utrede alternative tilknytningsformer 
til  medlemskap i IUKN og fremme disse på ekstraor-
dinær  generalforsamling dersom NKK vedtar å øke 
 grunnkontingenten med 50% eller mer. 

Sak 8.e. Organisering av regionene
På generalforsamlingen i 2020 ble følgende sak fremmet:

Fjerning av klubbens regionale oppdeling i NKK
Da klubben har stått med oppdelte regioner i NKK sitt system 
DogWeb, har klubben blitt gjort oppmerksom på hva dette fak-
tisk innebærer av krav mtp lovverk og styre i hver Region. Etter 
høringen som ble sendt ut fra styret tidligere i år, ble det klart at 
de fleste ikke ønsker dette. Styrets forslag er derfor å fjerne regi-
onene slik de står beskrevet i DogWeb i dag, og heller opprette 
kontaktpersoner i de avdelingene vi har satt. Men da med nye 
navn (etter fylkessammenslåing).

Følgende vedtak ble gjort:
Styret foreslo at regionene som i dag er registrert hos NKK 
strykes og at det i stedet opprettes kontaktpersoner for de avde-
lingene som finnes.
Det ble fremmet motforslag om å utsette saken for å kunne 
utrede konsekvenser nærmere.
14 stemte for styrets forslag
14 stemte for utsettelse
Styrets forslag fikk ikke flertall og falt. Styret pålegges å utrede 
saken videre.

Forslag til vedtak:
Regionene som i dag er registrert hos NKK strykes. I stedet 
opprettes kontaktpersoner for de avdelingene som finnes.
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Styrets utredning
Med bakgrunn i forrige generalforsamling ble styret bedt om å 
utrede en omlegging av regionene.
Organiseringen av regionene er en krevende sak med mange 
sider. Både historisk og i dag er regionene svært forskjellige 
med stor forskjell i økonomi, aktivitet og styringsformer. Fle-
re av regionene fungerer helt selvstendig, mens andre trenger 
mere bistand. I dag har regionene en uklar rolle i klubben. Det 
er ikke formalisert retningslinjer for valg av kontaktpersoner, 
forvaltning av økonomi, vedtak i regionen eller regionenes selv-
stendighet. 
Forslaget om å legge ned regionene og erstatte dem med kon-
taktpersoner, løser en juridisk og organisasjonsmessig floke. 
Det gjør det utvetydig at klubbens styre har ansvaret for forvalt-
ningen av all aktivitet og alle ressurser i den enkelte region. Det 
vil være klubbstyrets oppgave å utpeke kontaktpersoner i alle 
regioner. Kontaktpersonen vil da rapportere til klubbstyret, og 
det er klubbstyrets oppgave å følge opp aktiviteten. Klubbstyret 
vil også forvalte de enkelte regionenes økonomiske midler og 
fordele midler etter søknad. 
For klubben vil erstatning av regionene med kontaktpersoner 
føre til at vi mister muligheten til å arrangere dobbeltutstillinger 
i regi av hovedklubb/region eller i regi av to regioner. Det vil 
også innebære at det er klubben som alene tar all risiko ved alle 
arrangementer - både i regionene og ellers. Det vil gi mindre 
fleksibilitet for regionene når det gjelder å ha arrangementer 
som har noen økonomisk risiko, for eksempel ved innleie av 
foredragsholdere eller instruktører til kurs. 
NKKs vurdering om at hver enkelt region må fylle kravene 
i NKKs obligatoriske lovmal bestrides av det sittende styret. 
Regionene er i dag ikke selvstendige juridiske personer, men 
opererer innenfor organisasjonen Irsk Ulvehundklubb Norge. 
Det er opp til klubben selv å innenfor sine lover å organisere 
aktiviteten slik den mener det er best for klubben.
 Styret ønsker at regionene skal være mest mulig selvstendige og 
at aktivitet skal komme på initiativ fra medlemmene i regione-
ne. Vi ønsker at regionene i størst mulig grad skal være selvstyr-
te, ha en selvstendig økonomi og ha stor grad av frihet. Samtidig 
ønsker styret å kunne bistå de regionene som trenger det.

Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget.

Sak 9: Valg
9.a Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag:
For å unngå at leder og nestleder begge velges samtidig, foreslår 
styret at leder velges for 2 år i 2021, selv om nåværende leder 
egentlig ble valgt for 2 år i 2020. Nestleder er på valg i 2022.
• Leder: Monica Jensen Seland, gjenvalg 2 år
• Styremedlem Eva Matre, gjenvalg 2 år
• Styremedlem Eivind Øverli Holm, gjenvalg 2 år
• Nestleder Espen Uvaag og styremedlem Per Arne Flatberg 

er ikke på valg

9.b Valg av varamedlemmer til styret
Valgkomiteens forslag:
• Kristell Edvartsen (Gjenvalg, 1 år)
• Marthe Ludvigsen (Ny, 1 år)

9.c Valg av revisor og vararevisor
Valgkomiteens forslag: 
• Revisor: Øivind Berg Larsen (Gjenvalg, 1 år) 
• Vararevisor: Einar Walhstrøm (Ny, 1 årr)

9.d Valg av valgkomite
Styrets forslag:
• Leder: Elin Slåen (1 år)
• Medlemmer  

Tove-Kristin Ludvigsen (2 år) 
Therese Granlund Haugen (2 år) 
Knut Olav Wille (1 år)

• Varamedlem: Ingun Hinna (1 år)
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Lover for  
Irsk Ulvehundklubb Norge

Lover for Irsk Ulvehundklubb Norge stiftet 1.7. 1977
Vedtatt av generalforsamlingen den 21. juni 2003 med senere 
endringer, senest av 22. juni 2019

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Irsk Ulvehundklubb Norge, og forkortes til 
IUKN. 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 dispensa-
sjon 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 rasen Irsk ulvehund.

§1-2 FORMÅL
IUKN har til formål å ivareta hundens og hundeholders interes-
ser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med 
hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hun-
derase. IUKN 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.
IUKN arbeider for
• Fremme utviklingen av Irsk Ulvehund
• Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og 

bruksegenskaper
• Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og 

sosialt veltilpassede individer.
• Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter 

med hund drives i verdige former.
• Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for 

aktiviteter med hund
• Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
• Generalforsamling
• Ekstraordinær generalforsamling
• Styret
• Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering
IUKN er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer 
i saker som beskrevet i klubbens lover.
IUKN skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i 
NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lov-
malen 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 kun-
ne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på med-
lemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som med-
lem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende 
disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte IUKNs og NKKs virk-
somhet samt å følge IUKNs 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.

Medlemstyper:
IUKN har følgende medlemskategorier:
• Ordinært medlem
• Familiemedlem – mottar ikke medlemsblad og betaler 

ikke grunnkontingent. Familiemedlem må ha samme 
bostedsadresse som ett fullt medlem.

• Valpekjøpere. Betaler ikke klubbkontingent første år. Disse 
må registreres av oppdretter som er medlem i klubben. 
Valpekjøpermedlemskap overføres til ordinært medlemskap 
fra og med andre år.

• Utenlandsboende medlemmer – kan velge å kun være 
medlem i IUKN uten å betale grunnkontingent.

• Æresmedlem.
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente med-
lemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvali-
fisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler 
ikke kontingent til klubben. Deres medlemskap i NKK betales 
av IUKN. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben 
spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse 
tildeles hederstegn.

§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 grunnkontin-
gent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 MEDLEMSKONTINGENTEN
Alle ordinære enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fast-
satt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til 
NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representant-
skapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin hel-
het.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 HØYESTE MYNDIGHET
Klubbens høyeste myndighet er Generalfor-samlingen og av-
holdes hvert år innen 15. juli.
Generalforsamlingen 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.
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Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke al-
minnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under 
første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandi-
dat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut 
i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall. Ved per-sonvalg skal eventuelle innsendte 
forhånds-stemmer telle med i hver avstemningsrun-de. Avgit-
te stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
(også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens general-
forsamling.

§3-2 MØTE OG STEMMERETT
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det 
år generalforsamlingen avholdes og har vært medlem i minst 3 
uker har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved for-
håndsstemme. Det kan ikke benyttes fullmakter.
Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Disse skal 
være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.Ved 
innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal 
innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.
På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalfor-
samling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 
talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 INNKALLING
Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene 
med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med 
minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, 
e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
• Saksliste
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker 

behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/
poststemplet senest 5 uker før møtedato.

• Budsjett for neste år
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må 

være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før 
møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhånds-
stemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett 
til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 represen-
tanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på inn-
kallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare 
endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsam-
lingen.

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
• Leder for 2 år
• Nestleder for 2 år
• 3 styremedlemmer for 2 år
• 2 varamedlemmer for 1 år
• Revisor for 1 år, vararevisor for 1 år
• Valgkomite med Leder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 

samt 1 vararepresentant for 1 år
Der funksjonstid er satt til flere år, velges halvparten ved hver 
generalforsamling.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitets-
forbud 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 med mindre det er 
fremmet færre personer til valg enn lovenes minimumsantall.
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 generalforsamlingen til valg.

§3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling 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 an-
givelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de 
saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstra-
ordinært 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. Innsen-
ding av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende 
senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstra-
ordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsam-
lingene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styre-
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall 
(50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stem-
melikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styre-
medlemmene 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.
Varamedlemmer har møte og talerett på styremøter. 1. vara-
medlem har stemmerett når ett eller flere ordinære styremed-
lemmer er fraværende i behandlingen av en sak. 2. varamedlem 
har stemmerett når to eller flere ordinære styremedlemmer, 
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eller ett ordinært styremedlem og 1. varamedlem er fraværende 
i behandlingen av en sak.

§4-3 Styrets oppgaver er å
• lede klubben mellom generalforsamlingene
• avholde generalforsamling
• 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 og 
redaktører

• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber
• velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor 

styret
• Oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte

Kap. 5 Verv/komiteer valgt på generalforsamling

§5-1 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer, samt 1 vara-
medlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen 
tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes. Styret foreslår valgkomite for generalfor-
samlingen.
Varamedlem har møte og talerett i valgkomiteen, men ikke 
stemmerett med mindre ett eller flere ordinære medlemmer er 
fraværende.

§5-2 Revisor
Generalforsamlingen velger revisor(er) og vararevisor. Revisor 
reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlin-
gen.
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 ordinær generalforsamling 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 
Norsk Kennel Klubs 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 saksbehandlingsre-
gler
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Stemming ved personvalg
Funksjon Navn Ja

Styrets leder Monica Jensen Seland

Styremedlemmer (Sett inntil to kryss)

Eivind Øverli Holm (2 år)

Eva Matre (2 år)

Varamedlemmer til styret (Sett inntil to kryss)

Kristel Edvartsen (1 år)

Marthe Ludvigsen (1 år)

Valgkomiteens leder Elin Slåen

Medlemmer i valgkomiteen (Sett inntil tre kryss)

Therese Granlund Haugen

Tove Kristin Ludvigsen

Knut Olav Wille

Varamedlem i valgkomiteen Ingun Hinna

Revisor Øivind Berg Larsen (1 år)

Vararevisor Einar Wahlstrøm (1 år)

Det skal velges styreleder, 2 styremedlemmer, 3 varamedlemmer til styret (2 hvis forslag 8.a blir vedtatt), leder av valgkomiteen, to 
medlemmer i valgkomiteen, ett varamedlem i valgkomiteen, revisor og vararevisor. Sett X i ruten ved de personene du ønsker valgt. 
Ved valg teller ikke blanke stemmer. Ved valg av varamedlemmer til styret, vil personen som får flest stemmer bli 1. vararepresen-
tant, mens personen med nest flest stemmer blir 2. vararepresentant.

Det er tillatt med forhåndsstemmer. Skjemaet fylles ut og legges i en umerket konvolutt. Denne puttes i egen konvolutt merket med 
medlemmets navn til klubbens leder, Monica Jensen Seland, Sørstrøno 143, 5217 Hagavik. Frist for innsendelse er 15. juni.
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