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1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning
3. Regnskap med revisors beretning
4. Budsjett for 2013
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7. Innkommet sak: Bruksmeritter for Australsk Kelpie (Mulighet for forhåndsstemme)

Sak 1:
Medlemmene ønskes velkomne til årsmøte 2012 av leder i AGN Jeanette Hatteberg.
Valg av:
Møteleder: Jeanette Hatteberg
Referent: Marie Andersen
Undertegnende medlemmer: Tonje Finstad og Anette Henriksen
Tellekorps: Nina Christiansen og Ørjan Halvorsen

Sak 2:
Årsmeldingen lest opp. Gjennomgang av styret og styrets aktiviteter.
Årsberettning Australsk Kelpie og Australsk Cattledog ved Tine Hansen og Linda H. Thrygg.
Avlsråd, to kull godkjent av avlsrådet i rasen Australsk Kelpie.

Sak 3:
Regnskap:
Gjennomgang av regnskap for 2012
Budsjett 2013 gjennomgang.
Regnskap og budsjett godkjent på årsmøte uten innvendinger.

Sak 4:
Aktivitetene klubben har hatt gjennom 2012 lest opp.
2 kurs og en MH er blitt avholdt.
Planlagt aktivitet:
Utstilling og LP stevne, MH figurant kurs, 2 dagers MH.

Sak 5:
Kontingent 2014, ingen endring

Sak 6:
Valg:
Styreendringer
Leder: Marie Andersen (ny)
Sekretær: Marianne Nordengen (ny)
Styremedlem: Tine Hansen (opp fra vara)
Varamedlem: Anette Henriksen (ny)
Resten av styret som i fjor.
Valg av ny valgkomitee: Monica Torgersen blir sittende, Ørjan Halvorsen og Nina
Christiansen kommer inn som nye.

Sak 7:
Saken ble presentert for medlemmene. Noen uenigheter rundt saken ble diskutert.
Noen synes at dette er å gå ifra ingen krav til mye krav, andre synes kravene er for lave hvis
vi først skal legge inn ett krav.
Forslag om å legge inn krav kun på championatet, ikke certet. Dette er ikke mulig da saken
gjelder certet.
Noen spørsmål rundt hvorfor ikke LP og AG kan være med som ett krav. Forklaring fra NKK
til Jeanette forklart. WCC skiller på en prøve og en aktivitet, LP og AG går som aktivitet og
er derfor ikke gjeldene som bruksmeritt.
Saken har hvert mulig å forhåndsstemme på.
Mottatte forhåndsstemmer:
11 JA
5 NEI
Stemmer talt på møtet:
7 JA
2 NEI
Totalt
18 JA
7 NEI
Brukskrav på Australsk Kelpie vedtatt.

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:
Årsmelding fra styret i AGN 2012
Styret 2012
Leder: Jeanette Hatteberg
Nestleder: Linda Høyem Thrygg
Sekretær: Marie Andersen
Kasserer: Heidi Kvaløysæther
Styremedlem: Tine Hansen
Varamedlem: Gry Erlandsen
Varamedlem: Gitte Johannessen
Styret har hatt 7 styremøter innen årsmøtet, og har hatt omfattende mailkontakt gjennom hele
året.
Styret søkte NKK får MH i juni, men måtte utsette grunnet mangel på figurant, dommere og
annet personell. Denne ble nå avholdt i Båstad 28.10.12 med 8 ekvipasjer påmeldte.
Andre saker styret har jobbet med:
- Jobbet med å få alt på plass til utstillingen og LP stevnet mai 2013
- Søkt om ny MH i 2013, sammen med et figurantkurs.
- Har fått utkast ang logo til klubben, evt en endring er ønsket.
- Ny lovmal er utarbeidet etter fjorårets årsmøte.
Fredrikstad, 24.oktober 2012
Styret

Vedlegg 3:
Sak 7. Bruksmeritter på Australsk Kelpie
Det er fremmet et forslag ang krav til bruksmeritter for utdeling av Cert på
Australsk Kelpie:
«Australsk Kelpie er en bruksrase og den bør bevares som dette. I våre
naboland Sverige og Finland fins det krav om bruksmerittering for å oppnå
nasjonal championat.
Norge bør følge deres eksempel og også sette krav til dette for å bevare rasen
som den gode brukshunden den er.»
1 eller flere av punktene under skal da være innfridd for utdeling av Cert.
Tilleggskrav:
GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE OG GJETERHUNDER:
Australian Kelpie:
Hunden må ha en av følgende premieringer:
- NKKs kåringsprøve – bestått
- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Bestått en av følgende
prøveformer: IPO1, BHP1, ScHH1, SL1, VPG, SPH1.
- Opprykk fra kl 1 i RSP eller RRP
- NKKs brukshundprøve med opprykk fra D til C
- Godkjent gjeterhundeprøve minimum 60 poeng.

Vedlegg 4

Aktiviteter
Australske Gjeterhunder Norge har i år arrangert:
- Helgekurs i spor
- Helgekurs i brukslydighet
- MH
- Planlagt samling på Torpemoen ble avlyst grunnet lite påmeldte.

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7
Presentasjon av Australsk Kelpie 2012

HD statistikk: 7 hunder er røntget med resultat A og 1 hund med resultat B
AD: 8 hunder er røntget med resultat A
Øyelysning: 3 hunder er øyelyst uten anmerkning.
1 hund er øyelyst med anmerkning: Katarakt(ikke medfødt): Påvist. Post.Pol.
1 hund øyelyst med anmerkning: Katarakt(ikke medfødt): Påvist. Ant.sut. 1.
Importer: Det er registrert 3 importer
Valper født: Det er født totalt 14 valper av rasen i år, fordelt på fire kull.
Hanner/tisper: Det er født 7 hanner og 7 tisper
Utstillinger: Rasen har deltatt på 35 utstillinger i år.

For AGN

Tine Hansen

