
Innkalling Årsmøte 2013 

 

 

 

 

  



Årsmøtet vil holde sted på Skovstua på Holmlia (se beskrivelse og mer info 

lengre ned). 

Dato:  16.november 2013 

Tid: 18:30 

 

Adressen er Hallagerbakken 12C, og har egen inngang fra baksiden av blokken. 

Link til kart med veibeskrivelse: http://goo.gl/maps/lkSxE 

Parker på de ledige plassene innerst. Veien bort til lokalet vil bli skiltet. 

 

Forhåndsstemming: 

Det vil være mulig for dere som ikke har mulighet til å komme på møtet og  
forhåndstemme på innkomne saker. Dette vil skje via mail til  
australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no , avstemmningen vil være åpen.  
Det skal kun stemmes med JA eller NEI svar, evt begrunnelser vil kun skje ved  
personlig oppmøte. Det skal også legges ved medlemsnr i stemmemailen  
(finnes i dogweb eller på baksiden av Hundesport)  
 

 

Saksliste 
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 

protokollen 

2. Årsberetning 

a. Styret (vedlegg 5) 

b. Australsk Cattledog (vedlegg 1) 

c. Australsk Kelpie (vedlegg 2) 

3. Regnskap (vedlegg 3) 

4. Budsjett for 2014 (vedlegg 4) 

5. Planer for drift og aktiviteter 2014 (vedlegg 6) 

6. Fastsetting av kontigent 

7. Valg (vedlegg 7) 

8. Innkommende saker  

a. Redusere styrets størrelse (vedlegg 8) 

b. PRA testing for ACD (vedlegg 9) 

 

http://goo.gl/maps/lkSxE


Vedlegg 1: 

det er røngtet 5 acd for hd. 3 m c og 2 m a 

det er røngtet 4 acd for ad. alle har a 

er importert en tispe  

mvh Heidi Kvaløyseter 

 

 

 

 

Vedlegg 2: 
 

Presentasjon av Austalsk Kelpie 2013  
 
HD statistikk: Det er røntget 10 hunder, hvorav 9 er røntget med resultat A og 1 er røntget  
 
med resultat C 
 
AA statistikk: Det er røngtet 10 hunder hvorav alle er røntget med resultat A 
 
Øyelysning: Det er øyelyst 9 hunder, hvorav 8 er øyelyst uten anmerkning og en er øyelyst  
 
med katarakt(ikke medfødt) påvist Ant.sut. I. 
 
Importer: Det er registrert 5 importer i år 
 
Kull: Det er født to kull i år på totalt 15 valper, hvorav 10 tisper og 5 hanner. 
 
Utstillinger: Rasen har deltat på 36 utstillinger i år. 
 
For Australske Gjeterhunder Norge 
 
Tine Hansen 
  



Vedlegg 3: 

 



Vedlegg 4: 

 

Vedlegg 5: 
 
Årsmelding fra styret i AGN 2013 
Styret 2013 
Leder: Marie Andersen  
Nestleder: Linda Høyem Thrygg  
Sekretær: Marianne Nordengen  
Kasserer: Heidi Kvaløysæther  
Styremedlem: Tine Hansen  
Varamedlem: Gry Erlandsen  
Varamedlem: Anette Henriksen  
  
Styret har hatt 6 styremøter innen årsmøtet, og har hatt facebook/mail kontakt hele året. 
Styret søkte NKK for dobbel MH i september, men måtte utsette grunnet mangel på figurant, og 
påmeldte. Figurantkurset ble også avlyst pga for få påmeldte. 
Leder trakk seg i juni, styret fortsatte videre. 
 
Andre saker styret har jobbet med:  
- Arrangert utstillingen og LP stevnet mai 2013  
- Arrangert treningsleir på Torpomoen 
- Planlegging av spesial/lp stevne 2014 og Spesial 2015 i forbindelse med EDS. 
 
  
Oslo, 7.10.2013 
Styret  

 

 



Vedlegg 6: 
 

Planer 2014 

 
LP og Rasespesial 24. mai 2014 på Båstad. 
Treningsleir  
 

Vedlegg 7: 
 
Valgkoitèens forslag til sammensetning av styret i AGN, 2014. 
  
Leder: Anette Henriksen 
Nestleder: Jeanette Hatteberg 
Sekretær: Marianne Nordengen 
Kasserer: Monica Torgersen 
Styremedlem: Tine Hansen 
Styremedlem: Lisa Marie Havro 
Varamedlem: Gry Erlandsen 
  
  
  
Mvh Nina Christiansen & Monica Torgersen 
(for valgkomitèen, AGN) 

Vedlegg 8: 
Innkommen sak: 
 
Redusere styret til 5 personer 
 
Det har innkommet en sak om å redusere styret til 5 personer. 
Grunnlaget er at klubben sliter med å ha nok rekruttering til å fylle styret, og vi ser at styret kan 
fungere fint med 5 personer. 

Vedlegg 9: 
Innkommen sak 2: 
 
Avlskrav for ACD 
 
5. Man kan også gjeme ta DNA test for PRA, men om man har tatt denne testen anbefales det at 
hunder som er B dvs bærere av PRA brukes mot hunder som er A. Og at kun hunder som er A    eller 
B brukes i avl. 
 
Endres til: 
5. Man må DNA teste hunden for PRA. Hunder som har B (dvs bærere) av PRA brukes mot hunder 
som har A. Og kun hunder som har A eller B brukes i avl. 
 
Begrunnelse: 
Som oppdretter og ACD eier, ser jeg det som en naturlig utvikling, at vi nå bør tenke tanken på å 
forandre dette pungtet, og legge det inn som et krav, på lik linje som AD og HD. 

 


