Innkalling Ekstraordinær
Generalforsamling
Norsk Pomeranian Klubb
Mandag 24.05.2021 Kl.15.00
Sted: Fenstad Stadion, Idrettsvegen, 2170 Fenstad, Viken
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Innkalling til Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb 22.03.2020

Dagsorden:

a) Godkjenne fullmakter
b) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
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.
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.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis
generalforsamlingen, 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 angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinær generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær
generalforsamling.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær generalforsamling

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2021 senest 7 dager før møtet
avholdes. Medlemmer som har betalt kontingent senere enn 14 dager før generalforsamlingen, må
ta med kvittering for innbetalt kontingent.
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J.
Innkommende saker til årsmøtet
§3-4 Generalforsamlingen: Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Navn på innsender vil ikke bli publisert her på bakgrunn av GDPR.

1.

Forslag til Krav om Kjent PL status i Dogweb
Forslag til krav om kjent PL status i dogweb for registrering av valper av rasen Pomeranian. Rasen
Pomeranian er en av mange raser som er utsatt for patella luksasjon. Det er over 19 andre raser
blandt annet mittelspitz, kleinspitz, prazsky krysarik, griffon belge, mops, griffon bruxellois, petit
brabancon, papillon, chihuahua, phalene, japanese chin, king charles spaniel og meksikansk
nakenhund, som har PL krav/ der PL krav nå innføres, hovedsakelig er disse rasene små raser. Under
tiltak og mål i RAS på Norsk Pomeranian Klubb sin side står det: Sterkt rammede hunder bør ikke
brukes i avl. Som et delmål bør man utelukke alle hunder med stekere grad enn 2 i avl. Dersom den
ene parten har PL, bør avlspartner være fri, slik at summen på begge foreldre ikke er mer enn 2. Både
kortsiktig og langsiktig bør tilfeller av PL reduseres. Alle hunder som brukes i avl, skal ha kjent status
registrert på Dogweb. Det nevnes også at det er bekymringsverdig at ingen av de mest brukte
hannhundene har kjent patellastatus på Dogweb. (2010 – 2014)
I avl skal hundens helse alltid komme i første rekke, og man skal ta størst hensyn til sykdommer og
lidelser som reduserer hundens livskvalitet. På bakgrunn av dette er et krav om kjent PL status på
rasen pomeranian høyst nødvendig og burde være meget ønskelig for videre positiv utvikling av
rasen. Forslaget er som følger: Krav om kjent PL status i dogweb på begge foreldrene for registrering
av valper i NKK.
Styrets innstilling:
Styret er for at alle avlsdyr PL testes, og oppfordrer til dette. Men vi ønsker ikke et krav for
registrering.
Styret begrunner dette i de store variasjoner av resultat på samme hunder, både hos samme
veterinær og ved skifte av veterinær. Testen foretas i dag manuelt og vi ser ikke på den som
tilfredsstillende nok til å legge som et krav.
Arveligheten er ikke klar på PL, og det kan være flere ulike faktorer som skaper en luksasjon. Det vil
da ikke være tilfredsstillende verktøy for avl med en test uten en dypere forklaring på en eventuell
luksasjon
Vi ser også en faren for matadoravel på frie hunder, noe som vil være svært skadelig for
populasjonen.
En kommentar til:
Det nevnes også at det er bekymringsverdig at ingen av de mest brukte hannhundene har kjent patellastatus på
Dogweb. (2010 – 2014)

-Registrering av PL på Dogweb var ikke mulig før 2013. Det tok da også litt tid før det begynte å
komme inn testede dyr.
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2.
Det er en sak som jeg synes bør behandles på GF2021.
Helseattest undertegnet og stemplet av veterinær ved salg av voksen Pomeranian.
Det er svært viktig etter min mening at en slik helseattest av ny dato framlegges ved et slikt salg. Det
er svært vanlig at en Pomeranian blir solgt mellom 15.000-20.000 når en oppdretter selger sine
voksne hunder som evt ikke skal i avl, eller det kan være andre årsaker. Prisen er ikke noe å si på så
lenge hunden er frisk. Men kjøper du en hund som er syk og det ikke blir oppgitt kan det bli en svært
dyrt for kjøper hvis ikke oppdretter har vært ærlig.
Vi kan ta PL som er ofte er en svakhet hos vår rase. Skifter du forsikring selskap til ditt eget så er det
svært vanlig at du ikke får dekket noe da du i utgangspunktet har kjøp en hund med den lidelsen
(eller annen lidelse) Det er greit å si at da kan man oppheve kjøpet, men mange blir glad i hunden og
det er bare ikke så lett å oppheve kjøpet. Dette er en sak som vi diskuterte under
oppdrettskolen...Avl og oppdrett...før koronaens tid. Og når vi ser hvor mange som kjøper hund og
mange ser også etter voksne hunder ikke valp. Jeg vet at det finnes mange fine og seriøse
oppdrettere der ute. Men vi har dessverre noen som ikke tenker på hundens best, og det blir ofte
presisert fra selger. Hunden var frisk og ved god helse da den ble overlatt til kjøper. Jeg håper at
dette er en sak som vil bli tatt opp og jeg tenker på hundens beste. Ikke nok at den kommer til et nytt
hjem, men den må kanskje leve lenge med plager og smerter uten at den nye eieren forstår hva som
er galt. Eller i verste fall ikke har råd til veterinær kostnadene

Styrets innstilling:
Her er mange gode poeng både for selger og kjøper og noe man absolutt bør være obs på. Følger
man NKK sin kontrakt så ber den om en veterinærattest og vi oppfordrer alle selgere og kjøpere om å
påse at denne er på plass. Dette er et felles ansvar og ikke noe klubben har myndighet til å kreve, da
det er avtalefrihet på salg av hund i Norge.
*Saken avvises da Klubben ikke har hjemmel for å stille dette kravet da det er avtalefrihet på salg av
hund i Norge.

§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
4

