Innkalling til Generalforsamling i
Norsk Pomeranian Klubb
Søndag 31.3.2019 Kl.12.00
Sted: Nore forsamlingshus, Storvegen, 2055 NORDKISA,
Ullensaker, Akershus

Innkalling til Generalforsamling i
Norsk Pomeranian Klubb 31.3.2019
Dagsorden:
a) Godkjenne fullmakter
b) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
c) Godkjenne forhåndsstemmer
d) Godkjenne innkallingen
e) Godkjenne saksliste
f) Gi observatører rett til å være til stede.
g) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen
fra møtet.
h) Behandle årsberetning.
i) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
j) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag
(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
k) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
l) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
m) Valg
Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2019 senest 7 dager før
møtet avholdes. Medlemmer som har betalt kontingent senere enn 14 dager før
generalforsamlingen, må ta med kvittering for innbetalt kontingent.
Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en blank konvolutt og
lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på
forsiden av den ytterste konvolutten:
NPK Valg C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den
ytterste konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig
iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være styret i hende/poststemplet senest 7 dager før
årsmøte for å være gyldige.

H.
Årsberetning Norsk Pomeranian Klubb 2018
Denne årsrapporten vil i hovedsak omhandle tiden etter den ekstraordinære Generalforsamlingen på
Maura den 14.06.2018
Det ble 22.04.18 avholdt generalforsamling i Norsk Pomeranian Klubb på Heimdal i Trondheim.
NKK representant Christine Sonberg var engasjert av daværende styret som ordstyrer.
Etter dagsorden var satt ble det fremsatt et mistillits forslag på det sittende styret. Forslaget ble på det
tidspunktet trukket tilbake for å få gjennomført fastsetting av klubbens nye lover etter ny pålagt lovmal
fra Nkk.
Etter at lover og saker var gjennomgått ble det på nytt fremstilt mistillit, hvorpå styret fikk mulighet til å
trekke seg frivillig. Samtlige bortsett fra sekretær, revisor og vara revisor valgte å trekke seg fra sine
styreverv. Alle som satt i sunnhetsutvalget og utstillingskomite valgte også å trekke seg fra sine verv.
Valgkomiteen ble sittende.
Dette sa Generalforsamlingen seg fornøyd med.
Det ble på stedet dannet et interimsstyre bestående av Toril Hasselgren, Unn Saxvik og Ola Brattset
med Toril Hasselgren som leder.
Interimsstyret hadde som eneste oppgaver å være kontaktledd for medlemmene, og gjennomføre en
ekstraordinær generalforsamling med valg av nytt styre.
Det ble avholdt Ekstraordinær Generalforsamling den 14. 06.2018.
Regnskapet ble ikke presentert i årsmeldingen eller på Generalforsamlingen for 2017. Det forelå heller
ikke noe budsjett.
Det har derfor ikke eksistert noe budsjett for 2018
Tidligere styre:
Leder: Laila Lauritzen
Nestleder Eva McQuiston
Kasserer: Vakant
Sekretær: Toril Hasselgren
Styremedlem: Belinda I. Klein
Styremedlem: Gro Enge
Vara: Roar Skoli
Revisor: Torbjørn Lemtun
Vararevisor: Stine Karisari
Etter ekstraordinært styremøte den 14.06.2018 består styret av:
Leder Unn Saxvik
Nestleder Espen Andersen
Sekretær Toril Hasselgren
Styremedlem Sandra Rølvåg
Styremedlem Ann Kristin Henden
Vara – Hilde Olsen
Vara – Toini Olsen
Vara – Marianne Carlsen
Revisor:
Torbjørn Lemtun
Vararevisor: Stine Karisari

Valgkomité:
Leder valgkomité -Linn Elleri
Valgkomité -Gine Hannevik
Valgkomité -May-Britt Haugland. Senere fratrådt september 2018. Vara Innsatt.
Valgkomité vara -Camilla Godager
Styret har følgende komiteer og ansvarlige:
Utstillingskomiteen:
Leder-Sandra Rølvåg
Ola Erik Steien Brattset
Elisabeth Kongstein
Espen Andersen
Ann Kristin Henden
Sunnhetsutvalget:
Leder-Camilla Kristoffersen
Hilde Olsen
Sandra Rølvåg
Linn Elleri
Valpeformidler:
Mariann Nylend.
Material oppbevarer:
Unn Saxvik
Web ansvarlig:
NPK har fått ny web side og Sandra Rølvåg er web ansvarlig.

Distriktskontakter:
1. Hordaland: Karen Vetaas
2. Nordland: Sandra Rølvåg
3. Rogaland: Laila Høgemark
Ønsker noen å være distrikskontakt for sitt fylke så gi oss beskjed.
Møter
Styret har hatt jevnlig kontakt og møter pr telefon, da vi sitter spredt over hele landet og avstanden er
stor. Styret har i denne perioden hatt mange saker til behandling.
Medlemmer.
Klubben hadde 510 medlemmer pr. 31.12.2018.
Medlemsbladet «Pom Nytt»
Styret har ikke sett seg i stand til å få opp ett medlemsblad i 2018. Er det noen ildsjeler der ute som
kunne tenke seg å hjelpe til med bladet, så ta kontakt.
Vi setter pris på at medlemmene bidrar med annonser
Bladet trenger også stoff/leserinnlegg av forskjellig art, utstilling, turer, aktiviteter, opplevelser osv.
Nye Champions samt leserinnlegg innføres gratis med bilder

Aktiviteter
Norsk Pomeranian klubb arrangerte sin rasespesial 11. august 2018.
Mr Brian Carroll fra Irland var dommer.
Utstillingen ble holdt på Letohallen i samarbeid med Norsk Dalmatiner klubb og Norsk Lhasa Apso
klubb. Det var derfor mulig å delta på 3 utstillinger på samme helg.
Vi har fått en del tilbakemeldinger på at det ikke var så heldig å ha en utstilling og rasespesial på
samme dag, det ble hektisk når enkelte også skulle delta i de andre gruppefinalene og vi måtte pause
vår spesial. Vi i styret er enig i dette og tar det til etterretning.
Vi hadde en ellers en fin dag med positive utstillere, en hyggelig og engasjert dommer. Ikke minst
masse flotte hunder.
Vi ser frem imot Spesialen 2019. Vi planlegger også utstilling med andre klubber i 2020.

Dogs4All
Vi hadde ikke stand under Dogs4all i 2018

NKK møter
Klubbens leder var tilstede på NKKs 57, ordinære Representantskapsmøte den 3-4 November.

Styrets arbeid.
Det nye styret ble innsatt på ekstraordinære generalforsamling den 14 Juni i 2018. Det har helt klart
vært en utfordring å ta over midt i året. Det var mye papirarbeid og mye å ta tak i.
Klubbens papirer ble overlevert i en plastpose. Ingen klubb protokoll eller tidligere referat ble
overlevert, dette har det nye styret etterlyst.
Ny FB side er blitt opprettet, da den gamle ble stengt uten at vi fikk tilgang til den. Der ble mye historie
tapt.
Ny Webside er laget, for at vi selv skal kunne ha mulighet til å håndtere den og oppdatere den jevnlig.
Det har vært et stort arbeide å få alt på plass, vi jobber fortsatt med dette. Det viktigste skal nå være
videreført fra den gamle siden.
Klubben har hatt en alvorlig erstatningssak da et medlem fremmet en injuriesak mot forrige styre.
Dette har krevd mye av vår tid. Det har blitt satt inn advokat som bistand på dette.
Alt foregår på vår fritid og vi håper medlemmene har forståelse for at ikke alt kan bli ferdig «over
natta».
Vi håper på et fortsatt engasjement og deltagelse fra medlemmene, vi takker for alle bidrag gjennom
året.

Mestvinnerlisten
Norsk Pomeranian klubb har også i år kåret Årets tispe/hannhund – Årets veteran, Årets valp, Årets
oppdretter og Årets Avl- tispe/hanhund.
Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5. Prisene vil bli utdelt til medlemmene på
Generalforsamlingen etter valget.
Vi takker Ola Erik Brattset for kjempe jobb med utregningen.

Statistikk
Registrerte Pomeranian
I 1985 ble det registrert 40 nye Pomeranian
i 2016 ble det registrert 559 nye Pomeranian.
I 2017 ble det registrert 474 nye Pomeranian.
I 2018 ble det registrert 539 nye Pomeranian.
Pomeranian ligger nå på 12. plass av de mest populære rasene, statikken hentet i fra NKK.
Det er en meget stor økning og det betyr at vi stadig har flere oppdrettere på rasen.
Fokus fremover må være å formidle viktigheten av rasetype og sunnhet.

Championer
Totalt ble det i 2016 registrert 2636 nye championer.
Nye Norske Pomeranian championer var 13 stykker.
Totalt ble det i 2017 registrert 2262 nye championer.
Nye Norske Pomeranian championer var 28 stykker.
Totalt ble det i 2018 registret 2763 nye championer.
Nye Norske Pomeranian championer var 16 stykker

Måling
Måling av rasen på utstilling ble avsluttet 01.01.2019.
Det nye styret har ikke fått noen informasjon om det er ført statistikk. Heller ikke om resultatene av
målingen, som har foregått på alle utstillinger de tre siste årene, har blitt benyttet til noe.

Med vennlig hilsen
Styret
Norsk Pomeranian klubb.

Årsberetning 2018 Utstillingskomiteen
Utstillingskomiteen ble satt sammen sen høst 2018 og har bestått av Sandra Rølvåg, Ola Erik Brattset,
Elisabeth Kongstein, Espen Andersen og Ann Kristin Henden.
Vi har ikke hatt så lang tid i vervene men vi har et godt samarbeid og mange kreative hoder i komiteen
og vi ser fram til å ta fatt på Spesialen 2019 og 2020.
Spesialutstilling
Den årlige spesialutstillingen med stor cert ble arrangert i Letohallen på Gardermoen 11.08.2018.
Dommer for dagen var Brian Carroll fra Irland. En trivelig og kjent dommer som hadde gode ord og si

om utstillingen og påmeldte eksemplarer av rasen. Vi hadde godt med påmeldte og var 75
Pomeranian fordelt på valper og voksne.
Utstillingen var vel gjennomført med så mange positive og blide utstillere. Utstillingen ble avholdt
innendørs samme helg som Norsk Dalmatiner Klubb som avholdte utstilling samme helg og i
samarbeid med Norsk Lhasa Apso klubb som hadde sin utstilling samme dag som Norsk Pomeranian
Klubb. Det ble satt opp en pause i bedømmingen mens gruppefinalene gitt noen tilbakemeldinger på
at det ikke var ønskelig å arrangere utstilling samme dag som annen arrangerende klubb, noe klubben
tar til etterretning. Det ble avholdt lyn-lotteri med fine premier og loddene ble revet ut av bollen på
rekord fart. Dette var gøy og noe vi vil prøve på igjen.
Takket være generøse og fine sponsede premier fra Ravn Art, Smashing-Dog, Royal Canin og
Diggidog.
Storcert og klubbcert ble utdelt til begge kjønn.
Vi er godt i gang med planleggingen av rasespesialen i 2019 hvor Lisbeth Campbell er dommer.
Utstillingen skal avholdes på Fenstad Stadion. Det vil også her deles ut både klubbcert og storcert.
MVH
Utstillingskomiteen
Sandra Rølvåg, Ola Erik Brattset, Elisabeth Kongstein, Espen Andersen og Ann Kristin Henden.

Årsberetning 2018 Sunnhetsutvalget
Sunnhetsutvalget har bestått av Linn Elleri, Sandra Rølvåg, Hilde Olsen og Camilla Kristoffersen.
Gruppen ble satt sammen høsten 2018, noe som satte begrensninger for hvor mye vi fikk utarbeidet.
Vi har derimot kommet i gang med planlegging for hvordan vi ønsker å jobbe i tiden fremover for å
forbedre rasen. Vi har vært inne på å få sendt ut en spørreundersøkelse som eiere av rasehunder kan
svare på, for å forsøke kartlegge helsetilstanden på rasen. Undersøkelsen bør gå på hvordan eiere av
hunden opplever hverdagen, om den har helseproblemer som setter begrensninger for at den kan
leve at aktivt og normalt familieliv.
Patella luksasjon er et kjent og aktuelt problem på rasen. Vi ønsker å komme frem til en løsning som
på sikt vil minke antall tilfeller PL, men samtidig bevare rasens bestand og kvaliteter.
Prolaps er annet økende problem. Her håper vi å kurse eiere og oppdrettere slik at man kan være obs
på tidlige symptomer. I hvilken grad dette er arvelig er uvisst, men vi ser flere tilfeller i enkelte linjer
enn andre.
Vi har også så vidt vært innom RAS og diskutert litt rundt hva som bør oppgraderes i forbindelse med
revideringen.
MVH
Sunnhetsutvalget

Årsberetning 2018 Valpeformidler
Valpeformidler: Mariann S. Nylend
Hei
Det har vært mange mennesker som har vært på leit etter en ny venn. Enkelte dager har det vært
både to og tre e-poster og telefoner også.
Det går i perioder, for innimellom så har det vært stille, med bare en e-post i uken.
Når det gjelder oppdrettere så er det ikke så mange som sender meg melding når de har valper.
Følger med på Facebook for jeg er jo venn med de fleste av oppdretterne så da ser jeg hvem som har
fått og ikke.
Siden det er så få som melder inn har jeg begynt å spørre valpekjøpere hvor de bor og så sender jeg
de liste over oppdrettere i sitt fylke.
De oppdretterne som sender inn at de har kull får bestandig navnet sitt på listen som jeg sender til
valpekjøpere uansett om de bor i fylket eller ei. Da skriver jeg at disse har valper.

Mvh
Mariann S. Nylend
Valpeformidler for Norsk Pomeranian Klubb

Årsberetning 2018 Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av Gine Hannevik, May-Britt Haugland, vara Camilla Godager og leder Linn
Elleri.
May-Britt Haugland valgte å trekke seg i september, og da trådde vara Camilla Godager inn.
Vi har hatt god kontakt gjennom egen chattegruppe, da avstanden mellom oss er stor.
Det kom inn mange forslag til kandidater. Det var enighet om kandidatene som valgkomiteen har
innstilt, og som vi mener vil være gode kandidater til et allsidig og godt fungerende styre.
Vi har hatt et godt samarbeid, og vil takke alle som har sagt seg villig til verv, og de som har sendt inn
forslag.
Mvh. Valgkomiteen
ved leder Linn Elleri

I.
Årsberetning regnskap 2018 Norsk Pomeranian Klubb
Org nr 999 331 084

Beskrivelse av virksomheten
Det er en frivillig hundeklubb for rasen Pomeranian.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø
Selskapet har ved utgangen av året ingen ansatte.

Ytre Miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Redegjørelse for årsregnskapet
Klubben hadde en økning av medlemmer i 2018 samt at det er gjennomført 1 utstilling samt 1
seminar i forbindelse med generalforsamling.
Resultatet for 2018 ble et underskudd på kr 30 514,76 mot et overskudd på Kr 69 603,04 i 2017.
Underskuddet er i sin helhet dekket opp av egenkapitalen. Underskuddet er fremkommet ved en
ekstra høy kostnad i forbindelse med generalforsamling i 2017 med høye reise og bokostnader for
styrets medlemmer. I tillegg er det ekstra ordinære kostnader til advokat grunnet en erstatningssak
som er fremmet av en av klubbens medlemmer og det er inngått forlik om en erstatning som også er
inntatt i året.
Likviditeten anses som god.

Resutatregnskap 2018
2018

2017

123 679,00

112 330,00

5 506,78

10 840,00

3007 Inntekter Rasespesialen

20 153,00

14 365,02

3008 Inntekter Medlemsblad

0,00

400,00

Driftsinntekter
3001 Medlemskontingent
3004 Inntekter Seminar

3012 Grasrotandelen

1 904,54

1 382,76

3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet

300,00

0,00

3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet

500,00

0,00

152 043,32

139 317,78

- 563,08

- 24 755,00

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
4004 Kostnader Seminar
4006 Kostnader Utstilling

0,00

- 3 637,50

4007 Kostnader Rasespesial

- 29 323,62

- 21 949,91

4008 Kostnader Medlemsblad

- 28 268,58

0,00

- 58 155,28

- 50 342,41

6520 Hjelpeverktøy

- 3 801,88

0,00

6550 Premiering mestvinner

- 2 610,00

- 615,00

0,00

- 3 000,00

40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

6551 Datautstyr
6552 Programvare anskaffelse

0,00

- 2 722,14

- 6 034,62

0,00

- 595,90

0,00

- 6 559,53

- 5 952,00

6705 Regnskapshonorar

- 10 625,00

0,00

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

- 29 625,00

0,00

0,00

- 2 500,00

- 238,00

0,00

6553 Programvare årlig vedlikehold
6560 Rekvisita
6590 Annet driftsmateriale

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

- 2 120,00

- 9 052,00

- 44 747,16

- 8 161,00

0,00

- 9 680,00

- 636,00

0,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

0,00

- 548,00

7400 Kontingent, fradragsberettiget

0,00

- 500,00

7420 Gave, fradragsberettiget

- 927,60

0,00

7770 Bank- og kortgebyr

- 853,87

- 1 471,49

- 20 000,00

0,00

- 187 529,84

- 94 544,04

- 35 486,52

44 773,74

6861 Styremøter / GF
6862 Kurs
6940 Porto

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Sum driftsutgifter
Driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8050 Annen renteinntekt

87,76

138,30

8400 Ekstraordinær inntekt - momskompensasjon

4 884,00

24 691,00

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

4 971,76

24 829,30

- 30 514,76

69 603,04

Resultat

Balanse
2017

2018

Eiendeler
1461 Innkjøpte varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1901 Kontanter, NOK
1920 NPK (15033292721)

24 000,00

24 000,00

0,00

800,00

3 731,00

5 000,00

155 821,26

157 906,50

183 552,26

187 706,50

- 183 221,26

- 152 706,50

- 331,00

0,00

0,00

- 35 000,00

- 183 552,26

- 187 706,50

EK og gjeld
2050 Annen egenkapital
2400 Leverandørgjeld
2989 Avsetning for andre forpliktelser

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen.

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år
etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløp. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

2. Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall > 1 år
Langsiktig gjeld med forfall > 1 år

3.

2018
0
0

2017
0
0

2018
0

2017
0

0

0

Lønnskostnad

Lønninger

Antall årsverk

Revisors beretning

J.
Innkommende saker til årsmøtet
§3-4 Generalforsamlingen: Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
1.
Fra Styret
Vedtak fra Generalforsamlinga 2018 bør endre ordlyd da denne er uklar og kan tolkes på flere måter.
Det står pr i dag:
«Ønske om at GF skal velge regnskapsfirma til klubbens regnskap.»
Det bør være ønskelig å spare den relativt store utgiftsposten et regnskapsbyrå innebærer, om
tjenesten kan innhentes innad. Hensikten bør være at Generalforsmalingen gir styret myndighet til å
innhente tjenesten om kunnskapen ikke finnes.
Refererer her også til NPK`s lover:
§4-3 Styrets oppgaver er å:
• Velge/oppnevne kasserer innen- eller utenfor styret.
Forslag til endring på vedtakstekst:
«Generalforsamlingen gir styret tillatelse til å benytte regnskapsfirma til klubbens regnskap.»

2.
Fra Styret
Forhåndsstemmer sendes til leder i valgkomité.
Det hadde være ønskelig med et samarbeid med Nkk på innsending av forhåndsstemmer. Styret
ønsker å jobbe med dette. Inntil noen annen løsning er på plass ser vi det mest hensiktsmessig at
ingen i sittende styre mottar forhåndsstemmer, og at de går til leder i valgkomiteen.

3.
Fra Styret
Forslag til lovendring på §3-3 Innkalling.
Styret og valgkomiteen har i dette første året med de nye lovene, opplevd at fristen for innsending av
kandidater og saker er for kort i forhold til utsending av Årsberetning og avholdelse av
Generalforsamling. Fristen var tidligere opp mot 3 mnd og er nå nede i 4 uker. Styret og Valgkomiteen
ber Generalforsmalingen om lengre frister for å gjøre et godt arbeide.
Gjeldene lovtekst:
§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 4 uker før møtedato.
• Budsjett for neste år.
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Forslag til ny lovtekst:
§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 7 uker før møtedato.
• Budsjett for neste år.
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 7 uker før møtedato.

4.
Fra Styret
Forslag om at ingen som sitter i styret skal fungere som referenter eller skal signere protokoll.

5.
Fra Styret
Forslag om at klubbens Generalforsamling alltid avholdes ved rimelig avstand fra hovedflyplassen
Gardermoen. Dette er det mest sentrale punktet for tilreisende fra hele landet. Det vil også høyst
sannsynlig bli det mest kostnadsberegnede alternativet for klubben.

6.
Fra Kai Atle Iversen
Jeg foreslår at klubben bruker sin Facebook side til å lage en meningsmåling når styret skal ta stilling
til saker som medlemmene burde bli spurt. Da kan styret få en pekepinn på hvordan medlemmene
forholder seg til spørsmålet. Ett eksempel på ett slik spørsmål er saken der styret på RS-17 stemte for
å reversere certordningen, men da dette ble lagt frem på gf-18 så var det kun 4 stemmer for dette
forslaget, mens det ble 37 stemmer mot forslaget.

7.
Fra Kai Atle Iversen
Kan klubben få til en avtale med NKK om at de kan ta stikkprøver av forhåndsstemmer for å sjekke at
medlemmene virkelig har sendt inn en forhåndsstemme ved unormalt høyt antall forhåndsstemmer

8.
Fra Liz Lauritzen Skårn
Det har vært mange pomeranian som den siste tiden har fått BSD. Dette er noe som klubben bør
jobber mer med og sørge for at det å få
en BSD hund ikke er noe man ønsker eller avler bevist for å få.
Viktig at styret bruker tid og krefter på å informere om dette på web og andre sosiale medier.
Tidligere styret og Sunnhetsutvalg ønsket tidlig å opprette ett register som kunne ligge offentlig med
alle hunder som hadde fått påvist BSD.

Listen bør da innholde navn på hunden og foreldre og alder når dette ble påvist.
Kun på den måten kan vi etterhvert sørge for å ikke dobble dette eller å bruke nære slektninger som
har fått dette påvist.
Jeg ønsker at GF skal ta ett standpunkt om styret skal opprette ett slikt register. Registreret skal da
innholde ALLE hunder som får påvist BSD
også de som ikke er medlem av klubben.
SAK: Opprette ett åpent BSD register for alle Pomeranian som har fått dette påvist. Register med fullt
navn, mor og far, alder når dette ble påvis og land hvor hunden bor.

9.
Fra Eva McQuiston
Forslag: Registrering av PL status på foreldredyrene for å få solgt valper gjennom Norsk Pomeranian
Klubb.
Begrunnelse: Patellaluxasjon på Pomeranian er et helseproblem som må jobbes med. For å oversikt
over PL status på foreldredyrene som blir brukt i avl vil det gi oppdrettere et viktig verktøy for å
forbedre problemet på rasen.
Forsikringsselskapene registrerer antall skader som blir utført på rasen vedr PL operasjoner. Det er
kun skadene det blir laget statistikk på.
Det kommer til å bli reduksjon i forsikringene på lik linje med at det er innskrenket muligheter for å få
refusjon på keisersnitt.
Det bør forespørres om Frode Lingaas på Norsk Veterinærinstitutt kan være behjelpelig med
registreringen for å få oversikt over omfanget.
Vi må starte et sted.

L.
Kontingent
Styrets foreslår å holde kontingenten for 2020 uforandret kr. 275,(+ grunnkontingenten til NKK som p.d.d. er kr. 220,-).

Budsjett 2019
Inntekter

Kostnader

Medlemskontingent
Inntekt seminar
Inntekt spesial uts.
Grasrotandel

120.000,2.000,25.000,2.000,-

Regnskap
Blad
Utstilling spesial
Premier mestvinnerliste
Møter/Kurs
Styremøter/GF
Driftskostnader

Sum

149.000,-

Sum

5.000,30.000,30.000,5.000,15.000,30.000,15.000,135.000,-

M.
Valg
Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2019-2020

LEDER (2 år):
STYREMEDLEM (2 år) :
VARA STYREMEDLEM (1 år):
VARA STYREMEDLEM (1 år):
VARA STYREMEDLEM (1 år):

Unn Saxvik (gjenvalg)
Kine Coucheron Bjerkan (ny)
Toini Olsen (gjenvalg)
Hilde Olsen (gjenvalg
Marianne Carlsen (gjenvalg)

MEDLEM VALGKOMITEEN (2 år):
VARA VALGKOMITEEN (1 år):
VARA VALGKOMITEEN (1 år):
VARA REVISOR (1 år) :

Camilla Godager (ny)
Mariann S. Nylend (ny)
Kai Atle Iversen (ny)
Stine Karisari (gjenvalg)

Innkommende forslag fra medlemmer:
LEDER:
UNN SAXVIK
Sendt inn av: Inga Høyvik Alvsvåg
Marianne Carlsen
Kai Atle Iversen
Ann Kristin Henden
Mariann S. Nylend
LEDER:
EVA MCQUISTON
Sendt inn av: Liz Lauritzen Skårn
STYREMEDLEM:
HEIDI HAGABAKKEN
Sendt inn av: Espen Andersen
Heidi Hagabakken har den 26.02.2019 trukket seg fra nominasjon av personlige grunner.
STYREMEDLEM:
TORIL HASSELGREN
Sendt inn av: Kai Atle Iversen
Marianne Carlsen
Ann Kristin Henden
VARA STYREMEDLEM:
Sendt inn av: Kai Atle Iversen

HILDE OLSEN

VARA STYREMEDLEM:
Sendt inn av: Kai Atle Iversen

TOINI OLSEN

VARA STYREMEDLEM:
ELISABETH SKAUEN
Sendt inn av: Marianne Carlsen
Ann Kristin Henden

VARA STYREMEDLEM:
MARIANNE CARLSEN
Sendt inn av: Kai Atle Iversen
Mariann S. Nylend
Ann Kristin Henden
Marianne Carlsen
VARA STYREMEDLEM:
HILDE MARIE SØRBY MELHUS
Sendt inn av: Marianna Carlsen
Hilde Marie Sørby Melhus
MEDLEM VALGKOMITEEN:
Sendt inn av: Kai Atle Iversen

CAMILLA GODAGER

VARA VALGKOMITEEN:
MARIANN S. NYLEND
Sendt inn av: Marianne Carlsen
VARA REVISOR:
Sendt inn av: Kai Atle Iversen

STINE KARISARI

Presentasjon av kandidater
Alle kandidater som står på valg har blitt oppfordret til å sende en kort presentasjon av seg
selv med bilde. Her er de som har sendt inn:

Foreslått som leder:
Jeg heter Unn Saxvik.
Jeg har vokst opp med hund, de har alltid vært en stor del av mitt liv.
Kjøpte min første egen hund i 1989. En Engelsk Cocker Spaniel, som
det senere ble flere av. Men da jeg kom over denne herlige rasen, har
det ikke vært noe annet for meg.
Jeg holder til i Nes i Akershus og er innehaver av kennelnavnet
Mi-Misuzi. Jeg er aktiv utstiller både i inn og utland.
Jeg har tidligere, fra klubbens stiftelse frem til høsten 2015, sittet som
sekretær i klubben. Har nå sittet som leder siden medio Juni 2018. Da
jeg føler jeg fortsatt har mye å bidra med, velger jeg og takke for
tillitten fra de som har spurt om jeg ønsker å stille til gjenvalg. Ønsker
meg et aktivt, åpent og trygt miljø for rasen og dens fremtid. Vi må tenke på helse og trivsel.
Noe jeg håper vi kan skape sammen.
Beste hilsen Unn Saxvik

Foreslått som styremedlem:
Jeg heter Kine C. Bjerkan og driver et lite oppdrett av Pomeranian
under kennelnavnet High Fashion i Viggja like utenfor Trondheim.
Her bor jeg med samboer og to gutter på 4 og 5 år. Jeg har holdt på
aktivt med hund i 15 år, og kjøpte min første Pomeranian i 2008.»

Med vennlig hilsen
Kine C. Bjerkan

Foreslått som styremedlem:
Jeg heter Toril Hasselgren og driver et lite oppdrett av Pomeranian,
Newfoundlandshund og Cocker Spaniel. Vi bor på Holter i Akershus.
Min første hund en Golden Retriever fikk jeg i 1980 og siden det har
det alltid vært hund hos meg. Jeg er nok en av de som er mer en
vanlig interessent i hund. Jeg er også utdannet hundeinstruktør hos
Oslo Hundeskole, der lærte jeg utrolig masse og dette har jeg tatt
med meg videre. Jeg jobbet som instruktør i 10 år.
Jeg har tidligere sittet som styremedlem i avdeling Oslo/Akershus og
i sunnhetsutvalget i Norsk Newfoundlandshund klubb. Jeg er også
aktiv i utstillingsringen. Mitt ønske i Norsk Pomeranian klubb er at det skal være et åpent og
trivelig miljø, hvor alle kan dele erfaringer sånn at vi kan trygge rasens fremtid. Jeg har sittet
to år i styret i Norsk Pomeranian klubb som sekretær og har takket ja til gjenvalg.
Med vennlig hilsen Toril Hasselgren

Foreslått som varamedlem:
Mitt navn er Toini Kristiansen Olsen, er 51 år og er bosatt i
Kongsvinger, ca. 8 mil fra Gardermoen lufthavn.
Jeg har drevet med rasen Pomeranian siden 2004.
Mitt kennelnavn er Costalot Dreams. Interessen for utstilling er
stor, så jeg har rukket å få med meg noen helger på utstilling, både
i Norge, Sverige, Danmark og Finland, koser meg like mye hver
gang.
Noen valpekull har det blitt i løpet av disse årene og også import
av noen flotte hanner (flere blir det sikkert).
Ønsker dere alle en riktig fin vår og sommer!
Mvh Toini

Foreslått som varamedlem:
Mitt navn er Marianne Carlsen, er 54 år.
Kjøpte min første Pomeranian i 2008 og startet oppdrett i 2011.
Mitt kennelnavn er Wee Giants.Jeg er utdannet Adjunkt og for
tiden jobber jeg som miljøterapeut i internat for døve.
Bor i Vestfold.
Mvh Marianne

Foreslått som varamedlem:
Hilde Marie Melhus, 50 år.
Gift med Geir, til sammen fem barn.
Vokst opp med pudler, hatt schæfere og holdt på med lydighetsog brukstrening og konkurranser.
Startet med oppdrett av Pomeranian i 2015: «Villa Mimola».
Navnet er satt sammen av barnas navn.
Bor i Lier i Buskerud. Jobber som kulturkoordinator i Bærum
Kommune.
Mvh Hilde Marie

Foreslått som vara til valgkomiteen:
Mitt navn er Mariann Skaret Nylend
Gift, har to jenter og fire barnebarn.
Har i dag frie pom tisper.
Har stort sett bestandig hatt hund, vokste opp med hund hos
foreldrene mine og når jeg flytte for meg selv fikk min mann og jeg
oss hund også.
Begynte med Newfoundlandshund og St.bernhard og gikk
nedover til Shih Tzu og har de siste årene bare hatt pom.
Jeg er også valpeformidler noe jeg synes er veldig artig.
Mvh Mariann S. Nylend
Valpeformidler for Norsk Pomeranian Klubb

Stemmeseddel—Valg i Norsk Pomeranian Klubb 2019
Slik forhåndsstemmer du, les nøye: Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg
stemmeseddelen i en blank konvolutt og lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny
konvolutt, sett på porto og skriv på forsiden av den ytterste konvolutten:
NPK Stemmeseddel C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den ytterste
konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig. Hvis du lurer på noe
ring gjerne Linn Elleri, leder i valgkomiteen på tlf. 416 00 421
Verv

Velges
for

Kandidat

Kryss

(Det skal kun velges 1 leder til styret så max 1 kryss)

Leder

Unn Saxvik

Gjenvalg 2 år

Leder

Eva McQuiston

Ny

2 år

2 år

Valgkomiteens
innstilling

(Det skal velges 1 styremedlem til styret så max 1 kryss)

Styremedlem

Kine C. Bjerkan

Ny

Styremedlem

Toril Hasselgren

Gjenvalg 2 år

Valgkomiteens
innstilling

(Det skal velges 3 varamedlemmer til styret så max 3 kryss)
Valgkomiteens
innstilling
Valgkomiteens
innstilling
Valgkomiteens
innstilling

Varamedlem

Toni Olsen

Gjenvalg 1 år

Varamedlem

Hilde Olsen

Gjenvalg 1 år

Varamedlem

Marianne Carlsen

Gjenvalg 1 år

Varamedlem
Varamedlem

Elisabeth Skauen
Hilde Marie Sørby Melhus

Ny
Ny

Vara revisor

Stine Karisari

Gjenvalg 1 år

Valgkomiteens
innstilling

Medlem
Valgkomiteen

Camilla Godager

Ny

Valgkomiteens
innstilling

1 år
1 år

2 år

(Det skal velges 2 varamedlemmer til styret så max 2 kryss)

Vara
Valgkomiteen
Vara
Valgkomiteen

Mariann S. Nylend

Ny

Valgkomiteens
innstilling

Kai Atle Iversen

Ny

Valgkomiteens
innstilling

NB: Stemmeseddelen må være poststemplet eller leveres til valgkomiteen senest 23 mars 2019.

§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

