Generalforsamling 2017
Dato: 09. mars 2017 - Gunders Kafé i Søgne
Antall fremmøtte: 34 medlemmer.

1. Åpning
2. Valg av ordstyrer: Rune Gjengedal
•
•
•

Valg av referent: Kjetil Nygaard
Valg av representanter til å signere protokollen: Jan Ole Dahl og Rune Gjengedal
Valg av tre medlemmer til tellekorps: Erik Skogen, Janne Sandbakken og Egil Sandbakken.

3. Godkjenning av innkallelse: Godkjent.
4. Årsberetning: Godkjent, dog med innvending om at den kunne vært mer utfyllende.
5. Regnskap: Godkjent.
6. Bevertning
7. Innkomne forslag
1: Forslag fra styret: Oppnevne ei referansegruppe på tre personer fra SHK som skal
jobbe med Lars A. Risholt og revisjon av jaktprøvereglene i 2019.
Janne Sandbakken, Jan Ole Dahl og Rune Gjengedal blir valgt.
2: Forslag fra styret: Vedtektsendring.
Dagens vedtekt: "Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert
medlemsblad." Ønsket ny vedtekt: "Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3
ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, epost, SMS eller i
adressert medlemsblad."
Vedtatt.
3: Forslag fra styret:
Vedtektsendring §3.4: Ifølge vedtektene skal vi i tillegg til leder, nestleder, sekretær og kasserer ha tre
styremedlemmer i styret. De siste årene har vi kun hatt ett. Skal vi nedjustere dette til ett i en
vedtektsendring?
Vedtatt.
4: Forslag fra jaktprøvekomitéen:
Slå sammen jaktprøve- og terrengkomitéen.
Vedtatt.
5: Forslag fra styret:
Skal vi ha pokaler til spredte elitepremieringer? Styret ber om fullmakt til å sammen med
premiekomitéen sette opp statutter for pokaler og vandrepokaler.
Vedtatt.

Valg 2017

Ole Erlend Sandsmark - Ikke på valg
Torbjørn Kallhovd - gjenvalgt for to år

Styret:
Leder: Ole Sigfred Eriksen - ikke på valg

Valgkomitéen:

Nestleder: Jan Ole Dahl - gjenvalgt for to år

Jan Magne Galdal – leder (Ett år igjen)

Sekretær: Glenn Vidar Lindland - nyvalgt for
to år

Kjell Grimestad - ikke på valg (To år igjen)

Kasserer: Gunstein Aurebekk - ikke på valg
Styremedlem: Jan Magne Galdal - nyvalgt for
to år
1. varamann: Arne Kåre Ariansen - gjenvalgt
for ett år
2. varamann: Kai Arne Rødland - gjenvalgt for
ett år

Steinar Sunde – nyvalgt for tre år

Webmaster:
Arne Kåre Ariansen - gjenvalg for ett år

Materialforvalter:
Pål Moi - ikke på valg

Utstillingskomitéen:
Pål Moi - ikke på valg
Svein Sunde - ikke på valg
Trond Myran - ikke på valg
Svein Tore Tveite - gjenvalgt for to år

Revisorer:
Terje Austenå - ikke på valg
Øyvind Storbukås - ikke på valg
Øystein Jensen - vararepresentant, ikke på
valg

Cato Landås - gjenvalgt for to år
Per Gabrielsen - gjenvalgt for to år
Kai Arne Rødland - gjenvalgt for to år
Richard Skutle - gjenvalgt for to år

Premiekomitéen:
Martin Godtfredsen - gjenvalg for to år
Cato Landås - gjenvalg for to år

Knut Nome - gjenvalgt for to år
Hund/sau-komitéen:
Jaktprøve/terreng-komitéen:
Rune Gjengedal - gjenvalgt for to år
Tom Arild Hauge - gjenvalgt for to år
Reidar Grimestad - gjenvalgt for to år
Martin Godtfredsen - gjenvalgt for to år

Gunstein Gysland - gjenvalg for to år
Olav Kleveland - gjenvalg for to år
Tom Arild Hauge - gjenvalg for to år
Per Gabrielsen - gjenvalg for to år

RS-forslag 1:

Forslag om å endre championatreglene for Norsk
Utstillingschampionat for drivende hunder tilknyttet NHKF.
2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat kan raseklubb/forbund
beslutte at følgende krav gjelder:
c) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene
må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.

d) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion
med ett certifikat oppnådd på utstilling i Norge. Dersom certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må
hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og ha oppnådd eventuelle
tilleggskrav for rasen.

Tilleggskravene for gruppe 6 er:
Beagle, drever og støvere:
En gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende hunder tilsluttet NHKF eller tilsvarende i et
av de nordiske land. Hvis jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev og/eller rådyr,må
hunden dessuten minst ha oppnådd 2. premie på prøve på hare. (Kilde: Championatregler gjeldene
fra 01.01.2017)
Brukskrav for hunder tilknyttet NHKF: Minimum 3 premie på jaktprøve for drivende hunder i
Norden. Premien må være oppnådd med hare, rådyr, hjort eller rev som losdyr. (Kilde: Norske
Utstillingsregler gjeldene fra 01.01.2017)
Begrunnelse for endring av championatreglene:
For å kunne stille i brukshundklassen er det krav om at hunden har oppnådd minimum 3 premie på
jaktprøve på lovlig viltarter. Men for å få frem en utstillingschampion i Norge i dag så må den kunne
jage, og være premiert på hare. Unntaket er hunder som er premiert på hjort- der stilles det ingen
krav om harepremiering i henhold til championatreglene fra 01.01.2017.
Det er viktig å ivareta hundens bruksegenskaper og dokumentere disse på jaktprøve, men hundens
anatomi vil være lik uavhengig av om den jager hare eller rev. Det eneste man oppnår er å utelukke
de som spesialiserer sine hunder på andre viltarter enn hare fra å oppnå eksteriør championat.
Jeg forslår at man endrer tilleggskravet for championatreglene for Norsk Utstillingschampion til at
kravet er oppnådd .1 premie på jaktprøve på lovlig viltart.
Vedtatt.

RS-forslag 2:
“ Ingen

hunder får starte på jaktprøve uten at hundens ID er sjekket med en chipleser.”

Forslaget trekkes etter avstemning på årsmøtet.

RS-forslag 3:
Ang. Raseringer inn i NHKF
SHK er prinsippielt for lik medlemskap/kontingent for alle medlemmer under samme paraplyorganisasjon.
Det vil si at hvis forslaget slik det foreligger med kategori A, B, C og D-medlemmer blir vedtatt, må følgende
inn i teksten:
«Medlemmer av raseklubber som ikke er fullverdige medlemmer av NHKF, har ikke tale-, forslags- eller
stemmerett på saker vedrørende NHKF eller NKK».
Dersom dette ikke blir tatt til følge, stemmer SHK imot forslaget slik det foreligger fra NHKF.
NB: Hvis ikke dette blir tatt til følge fra forbundet, anses dette som en RS-sak.
Vedtatt.

