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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 2023

8. Innkomne saker

8a. Fast årlig tilskudd til IWDB

8b. Oppbygging av egenkapital frem mot 2027

8c. Lotteriinntekter

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 

4. 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 14. juni.
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Sak 3: Styrets beretning fra 
22. juni 2021-21. mai 2022

Styret har bestått av:
Monica Jensen Seland (Leder)
Espen Uvaag (Nestleder)
Per Arne Flatberg (Sekretær)
Eva Matre (Styremedlem)
Eivind Øverli Holm (Styremedlem)
Kristell Edvartsen (1. vara ut 2021 )
Marthe Ludvigsen (2. vara til 24. januar 2022)

Øvrige verv:
Kasserer: Elin Slåen
Revisor: Øivind Berg Larsen
Vararevisor: Einar Wahlstrøm
Redaktør Ulvehunden: Anne-Birgitte Larsen
Redaksjon iukn.no: Anne-Birgitte Larsen, Per Arne Flatberg
Valpeformidler: Ingun Hinna
Premiekomite: Elin Slåen
Utstillingskomite: Espen Uvaag (til 1.1.22), Øivind Berg Larsen 
og Eva Matre
Helsekomite: Espen Uvaag , Knut Olav Wille, Tone E. Hagen, 
Hilde Lorentzen
Valgkomite: Elin Slåen, Therese Granlund Haugen, Tove-Kristin 
Ludvigsen og Ingun Hinna.

Medlemstall:
Ved utgangen av 2021, hadde 190 personer betalt sitt medlem-
skap for 2021. Av disse var 19 familiemedlemmer, tre æres-
medlemmer og tre valpekjøpermedlemmer. Seks personer var 
utenlandske medlemmer uten medlemskap i NKK. Pr. 24. mai 
2022 har klubben 181 betalende medlemmer, hvorav tre er 
æresmedlemmer, 14 er familiemedlemmer, fire er valpekjøper-
medlemmer og seks personer er utenlandske medlemmer uten 
medlemskap i NKK. 

Styrets arbeid
Styret har i perioden hatt 8 styremøter og behandlet 50 saker. 
Alle styremøter har vært avholdt digitalt. I styremøtene har 
varamedlemmer hatt møte- og talerett. Styrets referater har blitt 
publisert på hjemmesidene etter styremøtet. Saker som er ved-
tatt på epost mellom styremøtene er protokollført.

Styret har hatt et godt arbeidsår, der diskusjonene har vært pre-
get av åpenhet og respekt. 

Styreoppnevnte funksjoner:
Helsekomite: Knut Olav Wille, Eivind Øverli Holm (til septem-
ber 21), Espen Uvaag (fra september 21), Hilde Lorentzen og 
Tone Elisabeth Hagen og Bente Lene Christensen 
Valpeformidler: Ingun Hinna 

Redaktør Ulvehunden: Anne-Birgitte Larsen 
Webredaksjon: Anne-Birgitte Larsen
Økonomiansvarlig: Elin Slåen
Utstillingskomite: Espen Uvaag (til 1.1.22), Eva Matre og Øi-
vind Berg Larsen 
FIWC-delegat: Per Arne Flatberg
Representant i Raseklubbenes Fellesallianse: Per Arne Flat-
berg

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:
• Arrangere Spesialen 2022 
 Spesialen 2022 er planlagt 25. og 26. juni 2022 med 
 Czilla Juhasz som dommer.
• Utgi «Ulvehunden» 3 ganger årlig
 Se egen årsberetning for «Ulvehunden»

Organisasjon:
• Fortsett å øke medlemstallet i klubben ved å:
 o 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 7 medlemmer som ikke har fornyet sitt  
 medlemskap. 
 o 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 importerte hunder, og gir oss  
 dermed færre muligheter til å følge opp nye eiere av  
 importerte hunder. 
• Legge til rette for økt aktivitet i regionene
 Regionenes aktiviteter promoteres på klubbens  
 websider og facebook-sider. Høsten 2021 hadde  
 klubben digitale medlemsmøter i alle regioner med  
 varierende fremmøte. Regionene får forskuttert  
 momskompensasjon samt ekstra penger fra klubben  
 ved utlegg.
• Tilby aktivitet for alle medlemmer
 Aktivitetstilbudet for alle medlemmer er først og  
 fremst gjennom regionene. Disse oppfordres til å  
 arrangere lavterskeltilbud, men ikke alle regioner har  
 like mye aktivitet.

Raseforvaltning, helse- og avlsarbeid:
• Legge frem revidert RAS-dokument
 Arbeidet med dette er blitt utsatt siden NKK fortsatt  
 ikke har klart systemer for dette eller har satt i gang  
 revisjonsarbeidet.
• Arrangere Ulvehundseminaret 2022
 Ulvehundseminaret 2022 blir på Olavsgaard ved  
 Gardermoen helgen 15. og 16. oktober
• Videreføre webseminarer
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 Det ble ikke gjennomført noen webinarer i klubbregi i  
 perioden.
• Fortsette subsidiert hjertetesting
 Tilsammen 18 hunder har fått refusjon for utført  
 hjertetesting i perioden.
• 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
 Østland Sør arrangerte Lure Coursing-introduksjon  
 13. november 2021. Det var også flere ulvehunder på  
 lisenstrening i Rakkestad i september.

Spesialen 2021
Også i 2021 ble Spesialen noe amputert på grunn av Covid-19. 
Utstillingen ble avholdt med Åge Gjetnes.NO CHVioletta Vale-
ry O’Marksbay (Eier: Kristin og Jermund Myrene, oppdrettere 
Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen) ble Best In Show, mens 
C.I.B. NO SE FI DK CH NV-17 DKV-19 NORDV-19 NV-21 
Setanta O’Marksbay (Eid og oppdrettet av Knut Olav Wille og 
Øivind Berg Larsen) ble best i motsatt kjønn. 21 voksne hunder 
og 6 valper ble stilt.

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. 
NKK har gjenetablert en stor hundemesse på Lillestrøm fra 
2022 med rasetorg men styret er usikre på om det er riktig å 
bruke ressurser på å delta der.

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 samarbeider med de andre myn-
derasene om å “frede” hverandres utstillingshelger for å få flest 
mulig hunder på utstillinger med myndespesialister som dom-
mere. 

Økonomi
2021 ble et godt år økonomisk for Irsk Ulvehundklubb Nor-
ge. Regnskapet viser et resultat på 42.601,976, mot et budsjett 
som viste et resultat på 16.200. Balansen viser en tilsvarende 
forbedring. Ved utgangen av 2021 var egenkapitalen på kr. 
230.033,68. Av dette var 177.509,68 bankinnskudd. 51.899 er 
bundet opp i premielager. 
Når regnskapet ble såpass bra, skyldes det først og fremst at 
både Spesialen og ikke minst utstillingene på Ask ga et mye 
bedre resultat enn forventet.

Styret har fortsatt å være bevisst på kostnader i 2021 og 2022, 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 og 2022, som har gitt rom for omdisponerin-
ger i budsjettet.

Årsmeldinger fra regionene
Årsberetning fra Region Østland Sør
I året som har gått har vi hatt flere treff i regionen. Tre felles 
turer på forskjellige steder i regionen, og et juletreff hos Greta 
Fjelldal med julebord og gåtur. På treffene har det kommet mel-
lom fire og elleve ulvehunder med foresatte. I tillegg har vi hatt 
en prøvedag i lure coursing hvor 9 stk ulvehunder fikk prøve 
seg, og vi avholdt et kurs i pelsstell sammen med Knut Olav 
Wille. Her satt vi ny rekord med tolv stk ulvehunder. Dette kur-
set ble også filmet og lagt ut på youtube.
På St.Patricks Day paraden i Oslo den 19 mai deltok vi også 
med en liten delegasjon.
Regionen arrangerte også en dobbeltutstilling på Ask sammen 
med Irsk Ulvehundklubb Norge.
I tillegg har vi fått noen nye medlemmer og nye hunder i vår 
region, og det synes vi er veldig hyggelig.
Per i dag har regionen 3438 kroner på konto.
Regionen vil til slutt takke alle som stiller opp og hjelper til, en-
ten med utlån av eiendom, felles måltider, lotterier og premier, 
god stemning og engasjement.
Regnskap
Vi hadde 2833 kr på konto fra forrige år.
fikk inn 1150 kr etter lotteri fra juletreffet hos Greta
brukte 543 for å dekke parkeringsutgifter til de som møtte opp 
på St.Patricksday paraden. I tillegg har vi blitt trukket 2 kroner 
fra banken i gebyr.
Saldo pr i dag er altså 3438 kroner.

 

Årsmelding fra region Vestland  2022
 
I året som har gått har det dessverre ikke blitt så mye aktivitet 
som en kunne ønske seg, men noen fine stunder har det likevel 
blitt. Den 30. oktober inviterte Ingun oss med på tur og samling 
etterpå med grilling og kos. I regionen vår har det blitt tradisjon 
med nyttårstur på årets siste dag. Så nyttårsaften 2021 gikk en 
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gjeng av gårde rundt Gaassand der hundene fikk strekt på bei-
na, lekt og kost seg og slitt seg skikkelig ut så nyttårsaften kunne 
imøtekommes i avslappet tilstand.
Vårens store happening skulle være kurs med Thomas Thor-
valdsen, men dessverre var han nødt for å avlyse i siste liten.
To samlinger har vi likevel fått til. 21 mars ble det feiring av 
St.Patricks day, våre hunder og deres eiere var med på å gi ek-
stra liv  og glede til våre irske medborgere som satte stor pris på 
oppmøtet.  Den 2. april inviterte Katrine oss til Lysefjorden der 
hundene fikk gå blodspor. Hundene var ivrige og fant fort frem 
til hjortefoten i enden av sporet. Eierne fikk etterlengtet hunde-
prat med noe attåt i solveggen.
Region Vestland er i vekst og det gleder oss at det har kommet 
nye valper med deres ulvehundeiere til vår region.
 
Torunn Seland
Regionskontakt Vestland
 
Regnskap:
12.07.21 salg av sele 250,-
26.10.21 støtte til aktivitet våren 21 fra studieforbundet natur og 
miljø, 1200,-
26.10.21 støtte til utgifter ved aktivitet fra  IUKN 336,60
 
Saldo pr. 20.05.22
13054,06
 

Årsmelding fra Region Østland Nord
Ingen aktiviteter.
 
Ønskes aktiviteter må andre overta verv som kontaktperson i 
Østland Nord..
 

Regionen har kr. 10.519,58 på konto

Årsberetning for region Agder og Roga-
land
 
Tidligere utfordringer med aktiv interesse ble adressert med te-
lefon til hver enkelt IUKN medlem i regionen, for å høre om det 
var interesse for å møtes. Alle som en var veldig positive til det. 
Fire møter ble planlagt to i Rogaland og to i Agder, kun ett treff  
i hvert fylke ble gjennomført. Første møte var på Orrestranden 
Rogaland, et veldig kjekt treff, en potensiell valpekjøper, som nå 
har fått valp,  to personer med 2 hunder kom fra Stord. Andre 
møte var på Bronseplassen, Høvik i Agder en helt fantastisk 
dag, veldig bra oppmøte 8 hunder og 12 personer. Hundene 
kunne løpe fritt de 3 timene treffet varte, uten at vi trengte å 
være redd for andre folk og dyr.
Møtene har gitt mersmak, men avstanden fra Haugesund/Ølen i 
nord til Risør i sørøst sier det seg selv at en dagstur er vanskelig 
å gjennomføre. 
Jeg foreslår at for det vi kan rekruttere en kontakt for Agder 

ut 2023. Hvis det er greit kan jeg ta oppgaven med å finne en 
person. Så kan vi koordinere treff, f.eks rundt utstillinger i Rog/
Agd.  Pga de store avstandene kan det være en ide å dele regi-
onen i to – men foreslår at avgjørelse utsettes til et styremøte i 
2023.
I kassen er det fremdeles bare støv, dvs  kr. 0,-
 
Vennlig hilsen 
Regionskontakt Agder og Rogaland
Ann B. Sams

Årsmelding for region Nord-Norge
Det har ikke vært noe aktivitet i Nordland siden jeg ble regions-
kontakt. Er veldig usikker på hvordan dette skal løses da det er 
få medlemmer i regionen og store avstander, men jeg skal prøve 
å arrangere noe i løpet av året
Janne Kulstad, regionskontakt

Årsmelding for 
medlemsbladet  
Ulvehunden

Ulvehunden har i 2021 kommet ut tre utgaver. Nummer 2/2021 
var som vanlig dedikert til Spesialen med bilder, krititikker og 
resultater av alle de deltagende hundene. Dobbelutstillingen 
på Hønefoss i september 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 notiser. Vi har også prøvd å opprettholdt 
antall små og store saker på 80-100 i hvert nummer for å kom-
pensere for lavere sidetall i forhold til tidligere år. Dette ble i sin 
tid gjort for å gjøre innsparinger på portokostnadene. På grunn 
av store utfordringer med å få sendt ut bladet via PostNord det 
siste året, har redaksjonen med styrets godkjennelse valgt å 
trykke Ulvehunden hos et trykkeri som bruker Postens tjenester 
ved utsendelse. Vi fikk samtidig forhandlet prisen litt ned på 
selve trykkingen av bladet.

Ulvehunden er et redigert medlemsblad, der redaktøren er 
ansvarlig overfor klubbstyret for bladets innhold. Redaksjonen 
definerer selv sin redaksjonelle profil, og redaktør er utpekt av 
klubbstyret. 

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

Redaksjonen har arbeidet for at “Ulvehunden” skal inneholde 
interessant stoff for hele medlemsmassen. Gjennom et publi-
seringsår skal bladet dekke og dokumentere viktig utstillingsak-
tivitet, først og fremst gjennom spesialnummeret. Bladet ønsker 
også å dokumentere hverdagslivet med irsk ulvehund, men kan 
nok ikke sies å ha lykkes helt med akkurat det dette siste året. 
For å få til det, trenger en redaksjonen flere tips fra medlem-



Side 6

mene og kanskje spesielt fra oppdretterne som har tett kontakt 
med sine valpekjøpere. Er det noen som brenner inne med ting 
de har lyst til å fortelle om, er det bare å ta kontakt!

Redaksjonen har også ønsket 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 
medlemmene som har generert flere interessante og fine saker i 
medlemsbladet denne perioden. Redaksjonen i Ulvehunden har 
i 2021 bestått av Anne-Birgitte Larsen og Per Arne Flatberg. 

Utformer, produsent og redaktør Anne-Birgitte Larsen infor-
merte styret i klubben, på slutten av sommeren 2021, om at hun 
ønsket å gi seg våren 2022. Ulvehunden 1-2022 var derfor den 
siste utgivelsen under hennes redaktørtid.

Redaksjonen

Årsmelding fra klubbens 
hjemmeside og Facebook-
side

Siden forrige årsrapport i 2021 har både hjemmesiden og Fa-
cebooksiden hatt en fin stigning i antall besøkende og følgere. 
Dette er ganske imponerende med tanke på den lille popula-
sjonsmessige rasen vår, og antall medlemmer i klubben.

Som i fjor topper visningstallene for ”Oppdrettere” og ”Guide 
til valpekjøpere” listen over de mest besøkte sidene. Dette betyr 
igjen at veldig mange av dem som er på utkikk etter en ulve-
hundvalp, lander på Irsk Ulvehundklubbs hjemmeside.

Flere raseklubber har under året henvendt seg med forespørsel 
om å få bruke klubbens valpeguide på sine hjemmesider, med 
små tilpasninger til deres aktuelle raser. Dette har styret i IUKN 
bifalt.

Fra 1. mai 2021 til og med 30. april 2022 har IUKN.no hatt føl-
gende tall:
6.637 besøk som har vist 23.837 sider, noe som er opp 3000 
sidevisninger fra i fjor (20.651).

Brukerne kommer fra:
Google søk: 3.961
Facebook: 1.536
Direkte: 1.568
Lenke fra annen side: 145

Søkeord:
Irsk ulvehund: 453 klikk
Irsk ulvehund valp: 203 klikk
Irsk ulvehund oppdrett: 174 klikk

Irsk ulvehund Norge: 127 klikk
Irsk ulvehund til salg: 91 klikk
iukn: 80 klikk
Lungebetennelse hund: 49 klikk
Hygrom hund: 46 klikk
Irsk ulvehund til salgs: 42 klikk

Mest viste sider:
Oppdrettere: 3.374 visninger
Guide til valpekjøpere: 2.020 visninger
Valper og oppdrettere: 1.282 visninger
Årets Hund 2021: 592 visninger
Årets hund (liste over div år): 557 visninger
Spørsmål og svar: 493 visninger
Spesialen 2021: 377 visninger
Styrereferat: 343 visninger
Irsk Ulvehundklubb Norge: 343 visninger
Irsk ulvehund: 324 visninger

FACEBOOK
På klubbens offisielle Facebookside har det også vært bra med 
aktivitet i året som gikk.
Det har blitt publisert 70 poster med diverse innhold som invi-
tasjoner til fellesturer, invitasjoner til å delta på kurs, webinar og 
helsetester, aktuelle forskningsresultater og pågående prosjekter, 
litt utstillingsresultater, aktiviteter i regionene som pelsstellkurs, 
lure coursing, handlingkurs, regionsmøter, og også promotering 
for utstillinger med spesialdommere arrangert av samarbeiden-
de klubber for mynder.

Siden har per 10. mai 2022 1288 stk som følger siden, det er en 
oppgang på 76 følgere fra 1. mai 2021. Av disse er 78% kvinner 
og 21% menn, og hovedvekten av følgerne er mellom 45-64 år.

De fleste følgerne kommer fra Norge (1000), Sverige
(114) Danmark (63) Tyskland (25), USA (25), Finland (20), 
Storbritannia (20), Australia (8), Russland
(7) Frankrike (6). 

Vi vil oppfordre alle regionene om å informere oss om planlagte 
aktiviteter. Det hadde vært fint om alle tipser oss om ting som 
skjer og som de ønsker å få promotert på klubbens hjemmeside 
og FB-side.

Innholdsproduksjon og utforming har gjennom året blitt utført 
av Per Arne Flatberg og Anne-Birgitte Larsen.

Anne-Birgitte Larsen
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Årsmelding fra 
valpeformidler

I dette året har det vært hyggelig å være valpeformidler.  Flere 
fine kull med valper  er født, og nå har babyene fått nye hjem.   
Mange av dem vil vi få se her på Gol i år og det blir stas!  Lør-
dagens valpeskue blir noe å se frem til.
Pågangen etter valper som var så stor under pandemien har 
flatet litt ut, men fremdeles er det mange som tar kontakt. Jeg 
sender dem videre til oppdretterne som planlegger kull, og an-
befaler dem til å melde seg inn i klubben i påvente av valp. Jeg 
får mange hyggelige tilbakemeldinger og  et trivelig verv å ha 
for klubben.
Hilsen Ingun

Årsmelding fra 
Helsekomiteen

Etter forrige årsmøte besto Helsekomiteen av Hilde Lorentzen, 
Tone Hagen, Eivind Øverli Holm og Knut Olav Wille. I septem-
ber 2021 ønsket Eivind å tre ut av komiteen og Espen Uvaag 
kom inn i hans sted. På nyåret ble Bente Lene Christensen spurt 
om å gå inn i komiteen som et femte medlem, og hun aksepter-
te dette.
Komiteen har i perioden hatt to fysiske- og to telefonmøter.
De viktigste sakene vi har jobbet med er:
·   NKKs forslag om å endre øvre grense for maksimal 
innavlsgrad til 12,5%. Helsekomiteen sluttet seg til dette forsla-
get.  
·   Webinar. Vi har så vidt startet arbeidet med nytt webi-
nar der vi ønsker å ta opp temaene dermatologi og kiropraktikk.
·   Komiteen har ønsket å sette seg inn i status angående 
fertilitet og kjønnsdrift på rasen. Vi har derfor innhentet over-
sikt over kullregistreringer fra 2010 til og med 2021 fra NKK. 
Ut fra disse dataene har vi utarbeidet oversikt over «parings- og 
fødselsmåte» (naturlig paring/inseminering og naturlig fødsel/
keisersnitt), antall fødte valper, antall dødfødte samt levende 
valper etter 1 uke, og til slutt antall tispe- og hannvalper. Komi-
teen har et ønske om å diskutere dette materialet med Norges 
miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU for om mulig å 
finne ut om vår rase skiller seg ut fra andre raser på disse områ-
dene.

Årsmelding fra helsekontakt
Jeg har hatt tre henvendelser i året som har gått. Av disse had-
de noen vært hos veterinær, men ønsket å drøfte situasjonen. 
Det har og vore spørsmål knyttet til lovverk. Jeg ber alle som 
tar kontakt å også kontakte oppdretter da denne kan ha infor-
masjon som kan være nyttig. Å kontakte meg kan ikke erstatte 
veterinærkontakt, derfor henviser jeg videre til veterinær når 
det er nødvendig.
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Sak 4: Regnskap

2021 2020 2019
Inntekter

Annonseinntekt
Ustilling - Spesialen 37 156,55                     21 874,94              57 993,91              
Salgsinntekter - Rekvisita 855,00                          1 240,00                1 661,00                
Salgsinntekter - Oppdretterlisten 3 000,00                       3 600,00                2 700,00                
Salg annonse Ulvehunden 600,00                          2 750,00                1 100,00                
Andre Utstillinger 33 136,94                     13 370,00              
Annet helsearbeid -                                -                         
Salg - Premier -                                588,00                   
Hjertetesting -                                -                         800,00                   
Kontingenter 59 525,00                     56 165,00              54 260,00              
Tilskudd til lokale aktiviteter 1 200,00                       
Renteinntekter -                         32,21                     
Annen inntekt 6 308,00                       16 374,17              56 457,06              

Sum inntekter 141 781,49                   115 962,11            175 004,18            

Utgifter
Utstilling - Spesialen 30 787,60                     10 079,60              71 759,64              
Andre Utstillinger 10 939,30                     8 032,00                33 405,00              
Honorar -                         
Støtte til ringsektretærutdannelse
Utstillingsmateriell
Kontorrekvisita
Data/EDB kostnad 1 269,00                       671,00                   3 809,00                
Trykk av Ulvehunden 28 142,14                     16 098,00              30 087,00              
Trykksaker -                         
Telefon
Porto 7 203,73                       1 537,50                9 978,19                
Messe/utstilling -                                -                         8 305,00                
Gaver/Premier
Hjertetesting 9 000,00                       6 500,00                2 000,00                
Annet Helsearbeid 5 728,00                       -                         
Øreavrundning
Bankgebyrer 216,79                          186,98                   180,91                   
7790 Andre kostnader 5 892,96                       2 902,15                (440,00)                  
7830 Konstaterte tap på fordringer -                                -                         3 700,00                

Sum utgifter 99 179,52                     46 007,23              162 784,74            

ÅRSRESULTAT (42 601,97)                    (69 954,88)             (12 219,44)             

Justering varetelling premier 4 678,11                

JUSTERT ÅRSRESULTAT (74 632,99)             

RESULTAT IRSK ULVEHUNDKLUBB NORGE
01.01.2021 - 31.12.2021
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2021 2020 2019
EIENDELER
Kontanter, bank, postgiro

Hovedkonto Bank 177 509,68             139 316,97            55 801,60              
Sum Kontanter, bank, postgiro 177 509,68             139 316,97            55 801,60              

Kortsiktige fordringer
Mellomregning Spesialen -                          -                         12 351,49              
Kundefordringer 40,00                      4 200,00                2 805,00                
Opptjente inntekter
Kortsiktige fordringer 585,00                    -                         273,00                   

Sum Kortsiktige fordringer 625,00                    4 200,00                15 429,49              

Inventar/Varelager
Beholdning rekvisita
Beholdning Ulvehundboken
Utstilling - Spesialen
Utstilling - Hallingdal
Beholdning premier 51 899,00               49 398,00              53 415,89              
Justering varelager/premier -                         (3 672,00)               

Sum Inventar/Varelager 51 899,00               49 398,00              49 743,89              

SUM EIENDELER 230 033,68             192 914,97            120 974,98            

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld (3 079,74)                (6 563,00)               (11 256,00)             
Forskudd fra kunder
Påløpte kostnader (2 000,00)               
2990 Annen kortsiktig gjeld

Sum Kortsiktig gjeld (3 079,74)                (8 563,00)               (11 256,00)             

Egenkapital
2050 Annen Egenkapital (184 351,97)            (109 718,98)           (97 499,54)             
Periodens resultat (42 601,97)              (74 632,99)             (12 219,44)             

Sum Egenkapital (226 953,94)            (184 351,97)           (109 718,98)           

SUM GJELD OG EGENKAPITAL (230 033,68)            (192 914,97)           (120 974,98)           

BALANSE IRSK ULVEHUNDKLUBB NORGE
01.01.2021 - 31.12.2021
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Konto 4310 - Andre Utstillinger
57 07.07.2021 Ask, rosetter 292,50                
57 07.07.2021 Ask, kopper 630,00                
75 29.09.2021 Ask, kontantoppgjør/oppgjør 8 922,00             

Ikke med i "dagbok" Ask 1 094,80             
10 939,30           

Konto 3900 - Andre driftsrelaterte inntekter
77 20.10.2021 Kundeutbytte 2021 (296,00)               

39/88 30.04.21/17.12.21 Momskompensasjon (5 427,00)            
31.12.2021 Provisjon Snasent (585,00)               

(6 308,00)            

Konto 7790 - Andre kostnader
1 07.01.2021 Federation Of IW Clubs (1 323,15)            Betaling 2020 som feilet i bank (tilbakebetalt)
2 07.01.2021 Federation Of IW Clubs 1 297,51             Betalt på nytt 2021

64 16.08.2021 Purregebyr 35,00                  
76 11.10.2021 Refusjon blomster 500,00                
78 26.10.2021 Kurs tilskudd Region Vestlandet 1 200,00             
80 26.10.2021 Moms komp. 10% Region Vestlandet 336,60                
88 01.12.2021 Refujson Per Arne 3 097,00             
88 16.12.2021 Bidrag konferranse 2022 750,00                

5 892,96             

Kundefordringer
A168 Kennel Black Glacier F - 10168 40,00                  Forfall 04.02.21

40,00                  

Leverandørgjeld
IB NKK ukjent innbetaling 46,00                  
Porto Ulvehunden 3 033,74             Betalt 10.01.2022

3 079,74             

SPESIFIKASJONER PR. 2021
01.01.2021 - 31.12.2021
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Sak 5: Budsjett
Inntekter Budsjett 2021 Resultat 2021 Opprinnelig 

budsjett 2022
Budsjett 2022 Budsjett 2023

Annonseinntekter 3 000 600 3 000 600 600

Utstilling - Spesialen 5 000 37 157 0 35 000 20 000

Andre utstillinger 3 000 33 137 7 000 40 000 40 000

Salgsinntekter - rekvisita 2 000 855 2 000 1 000 1 000

Salgsinntekter - Oppdretterlisten 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Helsearbeid - Hjertetest

Kontingenter 55 000 59 525 58 000 62 000 62 000

Seminar 2 000 2 000 50 000

Renteinntekter

Annen inntekt 7 000 7 508 6 000 19 836 41 076

Sum inntekter 80 000 141 781 81 000 211 436 167 676

Utgifter

Utstilling - Spesialen 30 788 38 000 20 000

Andre utstillinger 10 939 20 000 20 000

Varekostnad rekvisita

Honorar

Utstillingsmateriell

Kontorrekvisita 500 500 500 500

Data/EDB kostnad 1 500 1 269 1 500 1 500 1 500

Trykk av Ulvehunden 24 000 28 142 17 800 25 000 27 000

Møteutgifter 1 000 1 000 3 000 3 000

Reiseutgifter 3 000 3 000 3 000 3 000

Trykksaker 1 500 1 000 1 500 1 500

Telefon

Porto 12 000 7 204 11 000 8 000 8 000

Messe/Utstilling

Gaver/premier 4 880 5 000

Helsearbeid/seminar 17 000 14 728 40 000 90 000 15 000

Tilskudd til lokal aktivitet 5 000 5 000

Andre kostnader 5 000 5 893 5 000 5 000 5 000

Konstanterte tap fordringer

Gebyrer 217

Sum utgifter 65 500 99 180 80 800 205 380 114 500

Resultat 14 500 42 602 200 6 056 53 176
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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 medlem-
mer 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.

Sak 8. Innkomne forslag
8.a Fast årlig tilskudd til IWDB
Forslag fra styret
Forslagsstiller: Styret
Forslag: IUKN bidrar til arbeidet med IWDB med kr. 15 pr 
betalende medlem
Begrunnelse: IWDB er et ekstremt viktig verktøy for rasen. 
Databasen finansieres av donasjoner. For at de skal ta på seg 
høyere kostnader er det viktig å ha forutsigbare inntekter. Sty-
ret foreslår derfor å bidra med et fast årlig beløp tilsvarende 15 
kroner pr. betalende medlem.

8.b Oppbygging av egenkapital frem 
mot 2027
Forslagsstiller: Styret
Forslag: Egenkapital søkes bygget opp til kr. 300.000 frem mot 
2027
Begrunnelse: IUKN feirer 50 år i 2027. Det skal gis ut ju-
bileumsbok og arrangeres europeisk spesialutstilling. Gjennom-
føring av dette krever mye kapital. Styret foreslår derfor at det 
settes et mål om å ha egenkapital på ca. kr. 300.000 ved inngan-
gen til 2027.

Sak 8c: Lotteriinntekter
Forslagsstiller: Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsaen, Ken-
nel O’Marksbay
Vi foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Inn-
tektene fra lotteriet på Spesialen 2022 går uavkortet til det 
arbeidet som Victoria Bolkina og Sergiis gjør for dyrene i 
Ukraina i denne tragiske tiden i landet deres».

Begrunnelse: Krigen i Ukraina opprører oss alle og er en hu-
manitær katastrofe. Som det framgår av artikkel i Ulvehunden 
1/2022 gjør Victoria Bolkina og Sergiis et arbeide med å skaffe 
fôr og medisiner som de fordeler til hunde- og katteeiere i hele 
nordvest Ukraina. Flere av klubbens medlemmer har allerede 
sendt penger for å støtte dette arbeidet. Vi foreslår nå at inntek-
tene fra lotteriet på spesialen gis som et håndslag og støtte til 
dette arbeidet, som det dessverre ser ut til at vil foregå i lang tid 
framover.
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Sak 9: Valg
9.a Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag:

• Nestleder: Valg av nestleder delegeres til styret blant de valgte medlemmene
• Styremedlem Per Arne Flatberg, gjenvalg 2 år
• Styremedlem Bente Lene Christensen, ny 2 år
• Leder Monica Jensen Seland og styremedlemmene Eivind Øverli Holm og Eva Matre er ikke på valg.

9.b Valg av varamedlemmer til styret
Valgkomiteens forslag:
• Janne Pettersen Kjølstad (Ny, 1 år)
• Nigel Sams (Ny, 1 år)

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

9.d Valg av valgkomite
Styrets forslag:
• Leder: Therese Granlund Haugen (1 år)
• Medlemmer  

Tove-Kristin Ludvigsen (1 år - ikke på valg) 
Geir Fjeldstad (Ny, 2 år)

• Varamedlem: Marit Båtvik (Ny, 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 2 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 2 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

Styremedlemmer (Sett inntil to kryss)

Per Arne Flatberg (2 år)

Bente Lene Christensen (2 år)

Varamedlemmer til styret (Sett inntil to kryss)

Janne Pettersen Kjølstad (1 år)

Nigel Sams (1 år)

Valgkomiteens leder Therese Granlund Haugen

Medlem i valgkomiteen Geir Fjeldstad

Varamedlem i valgkomiteen Marit Båtvik

Revisor Øivind Berg Larsen (1 år)

Vararevisor Einar Wahlstrøm (1 år)

Det skal velges nestleder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret, leder av valgkomiteen, ett medlem 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. vararepresentant, 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 14. juni.
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