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NORSK SHIH TZU KLUBB

Årsmøte protokoll

Dato: 02.03.2019 Sted: Best Western Hotell, Eidsvoll {Letohallen} Tidspunkt: kl 18:00

Representanter fra styret: Ragnhild Dischington, Anniken Venner, Ann Kristin Hals, Anne Lise Edvardsen.
Representanter fra Norsk Kennel Klub: Wenche Skogli (Hovedstyret) og Christine Sonberg
(Dommerforening) .

Antall møtte: 23 personer, derav 21 stemmeberettiget.

Styrets leder Ragnhild Dischington åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Årsmøtet er bekjentgjort i medlemsbladet Shih Tzu Nytt, klubbens hjemmeside og facebookside. I tillegg er
innkallingen med sakspapirer sendt ut til alle medlemmer, men flere medlemmer har ikke mottatt dette.
Revisors beretning lå ikke vedlagt saksdokumentene da denne ikke var klar ved utsendelse men ble
kunngjort et par dager før og på årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent med følgende bemerkninger:

Styret ble bedt om å redegjøre for forfall av styremedlemmer til årsmøtet
Valg av nestleder ble ikke nevnt i bekjentgjørelsen men kom først i innkallingen, noe som
gjorde at medlemmene ikke fikk muligheten til å komme med kandidater til vervet
Innkallingen burde innehold paragrafhenvisning med forklaring hva angår regler for valg samt
hvem som har møte og stemmerett.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent med ovenstående bemerkninger.

2. Godkjenning av dagsorden
Følgende bemerkning ble gjort: I pkt 5 skulle det stått Regnskap 2018 m/revisors beretning
Vedtak: Dagsorden ble godkjent med ovenstående bemerkning

3. Valg av:
a. Dirigent: Jan E. Norstrøm
b. 2 referenter: Ritha Vangen og Anniken Venner
c. 2 protokoll underskrivere: Hildur J. Johnsen og Tor G. Jensen
d. 3 til tellekorps: Anne Grethe Berge Johansen, Anita Rædergård og Knut Arild Flatner

4. Årsberetning for 2018
Årsrapporten ble opplest av Jan E. Norstrøm og følgende bemerkninger fremkom:

Årsberetningen manglet årstall i overskriften
Opplisting av styremedlemmer var mangelfull
Opplisting av valgkomite var mangelfull
Antall hovedmedlemmer i forhold til trykte Shih Tzu Nytt stemte ikke overens
Styrets møtereferater er dårlig skrevet og medlemmer som har sendt inn saker får ikke svar på
sine henvendelser.
Opplisting av utstillingskomiteen er mangelfull og unøyaktig
Oversikt over utdelte klubbcert er ikke nevnt i årsberetningen
Oversikt over materialforvaltere er mangelfull
Oversikt over avlsrådet er mangelfull
Informasjon angående Shih Tzu kalenderen er mangelfull og det er feilinformert angående
hvem som tok avgjørelsen om at denne skulle produseres for 2019
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Det fremkommer ingen informasjon i Årsberetningen hva angår regionskontaktenes arbeide
har bestått i for 2018 og om det er laget retningslinjer for disse.
Informasjon angående medlemsbladet er mangelfull
Antall nye norske championer var feil og diplomer ble etterspurt. De er ikke utsendt i 2018.
Opplisting av webmaster og medhjelper var ufullstendig
Det ble stilt spørsmål til hvem som administrerer NSTK's facebookside
Det ble etterspurt hvor mange som er med i kennel- og hannhundregisteret
Feil informasjon angående hvilke dommere som kan få tilsendt Shih Tzu-kornpendiet. NKK's
representant kom med ny informasjon.
Mangelfull informasjon angående sosiale sammenkomster
Mangelfull informasjon angående listeføring av eiendeler
Det ble etterlyst informasjon fra valpeformidler, en oppgave som var ny i 2018
Medlemmer mente at alle punkter i handlingsplan for 2018 naturlig skal være nevnt i
årsberetningen

Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning med ovennevnte bemerkninger

5. Regnskap m/revisors beretning 2018
Regnskap og revisors beretning ble lest opp og kommentert av kasserer og revisor.
Følgende bemerkninger kom fra medlemmene:

Innbetaling av loddpenger til private vipps er ulovlig ifølge Lotteriloven og var ikke å anbefalt
ifølge revisor
I forbindelse med loddsalg høsten 2018 fremkom det opplysninger om at en loddselger enda
ikke har innbetalt beløpet
Revisor bemerket at klubbens henger ikke nødvendigvis skulle vært avskrevet 100% men heller
en delvis avskrivning samt at det manglet underbilag som dokumentasjon til flere bilag, noe
som gjorde revisors oppgave noe vanskelig

Vedtak: Regnskap og Revisorberetning taes til etterretning.

6. Handlingsplan 2019
Handlingsplan ble gjennomgått og kommentert.

Når det gjelder seminar vil styret be om ønsker for både innhold og foredragsholdere fra
medlemmene

Vedtak: Handlingsplan tas til etterretning med ovenstående tilføyelse

7. Budsjett for 2019
Forslag til budsjett for 2019 ble fremlagt.
Vedtak: Budsjett godkjent

8. Innkomne saker
1) Forslag til endring av NSTK's lov §3-1 Høyeste myndighet

Foreslått av Michael Rosendahl: Foreslår nytt avsnitt som da blir nest siste avsnitt i paragrafen.
o Ved person valg skal stemmeseddelen utformes slik at det skal stemmes enten Ja eller

Blank. Det skal ikke være mulighet å stemme Nei.
Vedtak: Ny stemmeseddel blir utarbeidet etter årsmøtet som kun gir tilgang til å stemme JA
eller blank. Endringen må også gjøres i klubbens lover etter godkjenning av NKK. Endringen blir
gjort for å unngå kupping av sittende styre, på den måte at klubben kan bli sittende uten et
fungerende styre.

2) Forslag til endring av NSTK's lov § 5-1 valgkomite
Foreslått av Michael Rosendahl: Foreslår en ny setning som da blir siste setning i paragrafen.
o Valgkomiteen kan selv foreslå flere kandidater enn det antall verv som skal besettes.

Forslaget ble trukket av forslagsstiller etter kort debatt i møtet.
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3) Rasespesialen
a. Sak 1. Ønsker også å fremme sak vedr plassering av rasespesialen. Det er mange raseklubber
som avholder sine rasespesialer iforb med NKKTrondheim. Da vil rasespesialen bli avholdt midt
i landet og på den måten vil det være ganske så rettferdig for alle. Sendt inn av Knut Arild
Flatner
b. Sak 2. Kan dere ta opp som sak på ÅRSMØTE angående og legge rasespesialen til Trondheim i
forbindelse med NKKog Tibetutstillinger. For det første er det i ferien til mange, og da får man 3
utstillinger på samme helg, billigere for klubben, ligger litt midt for nord og sør, slipper og leie
og man har muligheter til å samkjøre dommere. Sendt inn av Øyfrid Sollien.
c. Sak 3. Hvor vil vi ha Rasespesialen? Skal den rundere? Skal vifastsette den Østlandet?
Trøndelag? Ha en bestemt mnd? Hva er mest lønnsomtfor klubben? Sendt inn av Anita
Rædergård
d. Sak 4. Styret foreslår at rasespesialen rullerer annet hvert år rundt i landet (Nord-Norge,
Vestlandet og Trondheim), og annet hvert årfast på Østlandet. Sendt inn av styret
Vedtak: Forslag a, b og c forkastes og sendes styret for behandling som svarer forslagsstiller.
Forslag d med omskriving: Styret skal til enhver tid gjøre sitt ytterste for at rasespesialen
rullerer geografisk rundt i landet med annethvert år på Østlandet. Pinsehelga ble foreslått som
fast helg for avholdelse av Rasespesialen.

4) Netthets
Sendt inn av Anita Rædergård: Bruk av sosiale medier negativt (Facebook). Angrep på de som
sitter i styret som vi har valgt inn de som har påtatt seg ett verv i klubben og enkelt personer
som er medlem i klubben. Hva kan vi gjøre? Kan styret gjøre noe?
Vedtak: Saken ble trukket av forslagsstiller. Det anmodes om at alle forholder seg til NKK's og
klubbens webpolicy

5) Representant til representantskapsmøte
Sendt inn av Maria Engen: Forslag til vedtak: Ber årsmøte ta stilling til at NSTKskal ha en
representant for klubben og et varamedlem.
Vedtak: Klubben SKALvære representert på RS

6) Forslag til valgkomiteen ved presentasjon
Sendt inn av Knut Arild Flatner.
Foreslår at valgkomiteen presenterer sine kandidater til ulike verv 4 uker før frist for å sende inn
saker til årsmøtet. På denne måten får medlemmer oversikt over kandidater som står på valg,
og kan på den måten gjøre gode overveielser mht å foreslå egne kandidater om de har forslag
som valgkomiteen ikke har presentert. Slik det er nå, er det helt umulig for medlemmer å vite
hvilke kandidater valgkomiteen har presentert før man må levere inn egne kandidater.
Vedtak: Saken ble trukket av forslagsstiller. Saken sendes styret for behandling med
tilbakemelding til forslagsstiller. Medlemmene kommer med forslag og valgkomiteen
bearbeider og kommer med sin innstilling.

7) Tilbakebetaling til medlemmer
Sendt inn av Maria Engen
Årsmøtet bes å ta stilling til om medlem skal behandles ulikt enn ikke medlemmer.
Vedtak: Saken trekkes av forslagsstiller og årsmøte ber om ny behandling i styret med
tilbakemelding til innsender.

8) Økning av medlemsavgift
Styret foreslår økning av medlemsavgiften med kr 50for hovedmedlemmer for å sikre klubbens
inntekter.
Vedtak: Vedtatt med følgende forslagsendring: Årsmøte vedtar en årlig økning i samsvar med
konsum pris indexen fom 1.1.2020.

9) Kennelregisteret i Shih Tzu Nytt
Styret foreslår at kennelregisteret i Shih Tzu Nytt kun blir stående med kennelnavn uten bilde,
for å spare kostnader inntil fire sider ekstra ibladet. Bildet vil stå på hjemmesiden sammen med
kennelnavn som tidligere. Sendt inn fra styret.
Vedtak: Ingen sak for årsmøtet men avgjøres av sittende styre etter høring blant medlemmene
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9. Valg:
Resultatet ble som følger:
Leder: Ragnhild Dischington
Nestleder: Anne lise Edvardsen
Styremedlem: Ann Kristin Hals
Styremedlem: Jan Erik Klaastad
Styremedlem: Gry Tollefsen Kvalvik
Varamedlem: Arne Haaland
Varamedlem: Torill Svendsen
Leder valgkomiteen: Hildur J. Johnsen
Varamedlem til valgkomiteen: Per Åge Frank

ikke på valg
14 Ja og 24 Nei -Ikke valgt
ikke på valg
36 Ja og 2 Nei - valgt for 2 år
14 Ja og 21 Nei - ikke valgt (3 blanke)
34 Ja - valgt for 1 år (4 blank)
30 Ja og 8 Nei - valgt for 1 år
31 Ja og 7 Nei - valgt for 2 år
35 Ja og 2 Nei - valgt for 1 år (1 blank)

Foreslått nestleder og et styremedlem ble ikke valgt og gir gjenstand for ekstraordinært årsmøte.

Det ble gitt 38 godkjente stemmer hvorav 17 forhåndsstemmer. Av totalt antall mottatte stemmer
ble 9 stemmer forkastet.

Styret konstituerer seg selv.

Før møtet ble hevet ble styret anmodet om å sette seg bedre inn i lover og regler samt vise mer
nøyaktighet og korrekt skriftlig fremføring i fremtiden hva angår dokumentasjon til publisering.

Leder takket for fremmøtet og avsluttet årsmøtet

Protokollen godkjent

TorG~

Før alle dro hver til sitt ble mestvinnerrosetter for 2018 delt ut.
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