
Årsmøte Norsk japansk spisshundklubb

Torpomoen 20.06.20 kl. 17.00

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Pga situasjonen er innkallingen sendt ut litt seinere enn før, men dette er innenfor nye

retningslinjer pga covid 19. Ingen innvendinger, Innkallingen er godkjent

Sak 2 - Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder: Grethe M. Nykkelmo

Referent: Lise Soma

Underskrift  av protokoll gjøres av Jostein Taule og Nora K. Pedersen

Tellekorps: Hilde Skråmestø og Helle Enerhaugen

Sak 3 – Årsmelding 2019

Styret har bestått av følgende personer:

Leder: Grethe M. Nykkelmo

Nestleder: Lise Dale Soma

Kasserer: Jorun Roaldset

Sekretær: Ket Risa

Styremedlem/

valpeformidler: Ann Helen Sørensen

Styremedlem: Ketil Nielsen

Styremedlem: Tina Bjørnewall

Varamedlem:



Aktivitet:

Det er avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte pluss noen små møter.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi. Det ble i 2019 tatt høyde for en del utgifter i forbindelse

med feiring av klubbens 40 års jubileum. Dette kan leses i klubbens regnskap. Det er også kjøpt

inn en del nødvendig utstyr slik at vi i år opererer med røde tall.

Klubbens økonomi er likevel solid og styret besluttet å donere 10.000 kr til Norsk Kennel klubb

ut i fra deres økonomiske problemer i forbindelse med koronaepidemien. Dette kommer til syne

på regnskap for 2020.

Arrangement:

Jubileumsutstillingen i 2019 ble et vellykket arrangement som klubben har fått mange fine

tilbakemeldinger på.

Sak 4-Regnskap med revisjonsberetning

Styret er fornøyd med at vi kom i mål med det vi hadde budsjettert med. Kasserer gikk gjennom

regnskap og gjorde dette tilgjengelig til nærmere ettersyn. Ingen innvendinger, regnskapet

godkjennes.

Sak 5 - Budsjett 2020

Nytt styre får sette opp nytt budsjett nar de tar over.

Kan derfor ikke godkjennes nå.



Sak 6- Innkomne forslag

1. Forslag fra styret om å innføre et sentralt helsekrav om at det registreres patellastatus

på alle hunder som skal brukes i avl. Dette vil si at patellastatus å foreldredyr må være

kjent for at kullet skal kunne registreres på dogweb

Det ble avgitt stemmer på papir

For: 13

Mot: 19

Blankt: 4

Det ble ikke flertall for forslaget. Forslag avslått.

2. Forslag fra styret om å innføre sentralt helsekrav om øyelysning som ikke er eldre enn et

år for å bruke hunder i avl.

Etter avstemning ble forslaget avslått med ingen stemmer for.

3. Forslag fra styret: Oppdrettere pålegges å melde sine valpekjøpere inn i NJSK og betale

ut kalenderåret for medlemskapet.

For: 16

Mot: 12

Blankt: 7

Forslag vedtatt med flertall.

4. Forslag fra Catharina Berntsen: Ved valg Ved kun en kandidat på ett verv, taes

muligheten for å stemme nei bort.

Viktig at det her gis mulighet for blank stemme i stedet. 31 stemmer for og 4 blankt.

Forslag vedtatt.

5. Forslag fra Catharina Berntsen: Avlskrav reg hos NKK. For å få registrert valper i NKK.

Må avlshunden ha oppnådd Exl på utstilling.

Forslag forkastes da det ikke godtas som krav hos nkk.



Sak 7 – Valg

JA NEI

Leder:Espen Aasland 23 19

Leder: Monica Skauby 19 23

Nestleder: Nora Kristin
Pedersen

37 5

Sekretær: Tina Bjørnewall 33 9

Styremedlem: Christoffer
Hajum

36 6

Styremedlem: Ann Helen
Sørensen

42

Varamedlem: Sissel Marie
Saua

42

Valgkomitè

Ket Risa 35 7

Helle Enerhaugen 38 4

Vararevisor: Kai Enerhaugen 35 7

4 stemmesedler forkastet.

Ny leder Espen Aasland

Alle ble valgt.

Årsmøtet godkjenner valget.

Styret vil takke alle for en god innsats i 2019


