Årsmøteprotokoll 2017
Sted:
Dato:
Tilstede:

Big Horn Steak House, Storgata 6, Jessheim
18.november 2017 kl 19.00
5 stk. 2 AK + 3 ACD. 3 godkjente fullmakter ble fremvist.

Sak 1: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne
protokollen.
Møteleder:
Referent:
Signering:

Wenche Aas Myhren
Lillann Nerem Petlund
Gry Erlandsen og Elisabeth Larsen

Sak 2: Årsberetninger
a. Styret
b. Australsk Kelpie
c. Australien Cattledog
Årsberetningen ble godkjent uten anmerkning.

Sak 3: Regnskap og revisors beretning
Merknad: Forventet inntekt på LP-stevnet som skal avholdes 25.11.17 burde ha vært
med på budsjettet for 2018.
Regnskapet ble godkjent.

Sak 4: Budsjett for 2018
Merknad: Det foreslås at man har med budsjettet for gjeldende år og kommende år
for lettere å ha oversikt og sammenligne.
Budsjettet ble godkjent.

Sak 5: Planer for drift og aktiviteter 2018
-

Stevne i Rally-lydighet på Elverum. Lørdag 12.mai 2018.
Kurs i gjeting på Skarå Camping, Vågå. Mandag 23.juli til fredag 27.juli 2018.
Brukshundkurs på Sølen. Tirsdag 21.august(oppmøte) til lørdag 25.august 2018.
NKK’s Kåringsprøve og Ferdselprøve(BH). Søndag 26.august på Sølen.
Rasespesial 2018 Rogaland. Lørdag 15.september(motsatt dag av NKK
Rogaland).
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Merknad: Det er foreslått å kutte ut Brukshundkurs i 2019 på grunn av liten interesse
fra medlemmene.

Sak 6: Fastsetting av kontingent
Ingen endring.

Sak 7: innkomne saker
a. Innsendt sak nr 1: Endring av §3-1: Tidspunkt for avholdelse av årsmøtet.
Styret foreslår å endre tidspunkt for avholdelse av årsmøtene fra innen 15/12 til
innen 31/5, gjeldene fra 2018. Det vil si at årsmøtet for 2018 da skal avholdes i
2019 og innen 31.mai.
Årsmøtet godkjenner det (7 for, 1 mot). Årsmøtet bør da avholdes i forbindelse
med en aktivitet avholdt av AGN. For eksempel på Rasespesialen.

b. Innsendt sak nr 2: Endring av årsmøtevedtak fra 2014.
På årsmøtet i 2014 ble det vedtatt endringer av Cert og championat-krav på
klubbens raser kun kan skje med intervaller på 5 år.
Styret foreslår å endre intervallet på cert og championat-krav til rasene i AGN fra 5
til 3 år. Dvs at endring i Cert og championat regler som trådte i kraft i 2015, ikke
kan endres igjen før på årsmøtet 2017, og tre i kraft fra 2018.
Årsmøtet godkjenner det (6 for, 2 mot).

c. Innsendt sak nr 3: Innføre brukskrav for tittelen Norsk Utstillingschampion
på Australian Kelpie.
Fra 1. januar 2013 ble det innført brukskrav for å få cert på utstilling for Australian
kelpie, der ett av følgende krav må være oppfylt:










Opprykk fra klasse D til C brukshundprøve nordisk program
Bestått NKKs kåringsprøve
Opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
Bestått IPO 1
Bestått SchH 1
Bestått VPG
Bestått SL1
Bestått SPH1
B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder (kun Australian
kelpie

Mitt forslag er at det innføres brukskrav for tittelen Norsk utstillingschampion, og ikke
for cert.
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Jeg har følgende forslag til lovtekst:
Australian kelpie kan motta cert på utstilling, etter til enhver tids gjeldende utstillingsregler.
Men for å få godkjent tittelen Norsk Utstillingschampion (N UCH) må hunden ha oppnådd
godkjent brukskrav, som kan være ett av følgende:










Opprykk fra klasse D til C brukshundprøve nordisk program
Bestått NKKs kåringsprøve
Opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
Bestått IPO 1
Bestått SchH 1
Bestått VPG
Bestått SL1
Bestått SPH1
B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder (kun Australian kelpie).

Brukskravet for certifikat bortfaller, og erstattes med brukskrav for å få tildelt tittelen Norsk
Utstillingschampion (N UCH), og endringen trer i kraft fra 01.01.2018. Når en hund har
oppnådd 3 ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere (jfr NKK`s
regler for certifikat) og ett av oppgitte brukskrav, kan eier søke NKK om tittelen Norsk
Utstillingschampion. Endringene i vedtaket gjelder i minimum 3 år fra endringen trådte i
kraft.
Årsmøtet godkjenner forslaget (5 for, 2 mot, 1 blank). Styret jobber videre med å få gjeting
godkjent under brukskrav.

Sak 8: Valg 2017
Valgkomitéens innstilling:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Valgkomite:

Wenche Aas Myhren (ikke på valg)
Gro Gitlesen (2 år)
Ellen Johnsen Felker (2 år)
Lillann Nerem Petlund (ikke på valg)
(velges for 2 år)
Ørjan Halvorsen (ikke på valg)
Elisabeth Larsen (ikke på valg)

Valgkomitéens innstilling er enstemmig valgt.
Årsmøtet er godkjent.

__________________________
Gry Erlandsen

_______________________________
Elisabeth Larsen
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