NORSK POMERANIAN KLUBB
GENERALFORSAMLING NORKISA 19.04.2015
Tilstede 22 medlemmer 11 fullmakter.
Valg til ordstyrer. Laila Lauritzen
Valgt til referent: Hilde Lemtun og Elisabeth Skauen
Styret har bestått av :
Leder Laila Lauritzen
Nestleder: Roar Skoli
Sekretær: Unn Saxvik
Kasserer: Stine Karisari
Styremedlem: Belinda Klein
Vara: Eva Saxvik.
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Klubben har hatt 80 saker i løpet av året pr 31.12,2014
Klubben har nå 355 medlemmer pr 31.12,2014
3 pomeranianklubb blader i 2014
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60 pomeranian påmeldt til utstillingen på Gaalaasbanen i mai
Totalt 900 påmeldte
Klippehelg i juni
150 påmeldt på Rasespesialen i august 2014
Oppdretterseminar og uoffisielt Valpe show
Stand på Dog4All 2014
Gjennomgang av årsregnskapet
Regnskapet viser ett overskudd på kr 17.600,Godkjent årsmelding og regnskap.
Budsjett skal «rulleres» etter behov Godkjent
Ansvarsfrihet for styret Godkjent
Ingen rasestand på neste Dog4All da det vil være EDS
Rasespesialen blir i 2015 under EDS (Europa utstillingen)

Forslag fra medlemmer: At rasespesialen ikke blir i tråd m/andre (storcert) utstillinger v/
NKK.
Men holde egne helger. Skal taes til etterretning.
-Medlemmer skal få komme med forslag om sted og tidspunkt for rasespesialen 2016.
Oppfordring til alle.
⁃
For høy påmelding spris for rasespesialen. NKK har bestemt pris.
⁃
Forslag på sted ang rasespesialen 2015
⁃
Leirsund utenfor Lillestrøm

⁃

Sinsen ( Oslo Hundeskole)

Ingen innkomne saker.
Styret har 2 saker.
⁃
⁃

1. Styret bestemmer at det skal være samme kontingent for medlemmer + 50,- for
familiemedlemskap i 2015.
Vedtatt

-2. DNA
Alle avlsdyr – ikke valper
⁃
Test utføres av veterinær
⁃
Eier fyller ut skjema
⁃
Test utføres v/svaber i munn (3tester)
⁃
Veterinær sender test + skjema inn til IDEXX
⁃
Svaber kitt koster 3-500,- + veterinærkostnader
⁃
Pomeranian klubben skal ha eget register
⁃
Ikke ført opp mot NKK ( foreløpig)
Forslag fra salen:
⁃
Sikkerhetskontroll og mer undersøkelse «fra NPK/styret før neon blir «hengt» ut.
⁃
Krav om DNA testing av avlsdyr uansett om man er medlem av NPK eller ei.
⁃
Hunder som brukes til avl/paringer fra spesifikke land ( mulig utenom Europa)
kan man ikke forlange DNA test på. Det kan søkes om fritak v/ utenlandske
paringer.
Forslag:
⁃
Egne veterinærer til DN testing på utstillinger
⁃
Avvente DNA testing (krav) inntil det foreligger på flere raser og NKK er mer
informer og rutinert.
⁃
Hvorfor noen ikke ønsker testen?
⁃
Selve testen skal ikke bestilles selv fra Internett, kun veterinær gjør dette.
⁃
Man får et DNA kort av IDEXX når hunden er testet
⁃
NKK skal IKKE blandes inn v/DNA registeret kun NPK foreløpig. Rutiner ikke
utarbeidet.
⁃
Krav om DNA test vil bli mulig fra 2016
⁃
Alle veterinærer kan utføre DNA svaber test
⁃
DNA test kan utføres også på valper.
Generalforsamlingen gikk inn for dette.
Valg av styre for 2015
Følgende ble valgt.

Leder: Laila Lauritzen
VALGT
Sekretær: Unn Saxvik
VALGT
Styremedlem Espen Andersen
VALGT
Styremedlem Elisabeth Skauen
VALGT
Styremedlem Kjell R. Røstberg
VALGT
Vara medlem Eva Saxvik
VALGT
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26 NEI

11 BLANKE = IKKE

37 JA

1 NEI

Valgkomité:
Jane Roligheten ikke på valg
Liz Skårn valgt for 2år
Kai Atle Iversen ikke på valg
Varamedlem Gro Enge valgt 1 år

Sted: 19.04.2015
Elisabeth Skauen

Hilde Lemtun
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