Innkalling til årsmøte 2020
Du innkalles med dette til årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
Tid/sted: Søndag 8. mars 2018, kl. 13 (registrering vil skje fra kl. 12:45) Scandic Oslo Airport,
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
-

Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to protokollvitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Beretning 2019
Sak 4: Regnskap 2019
Sak 5: Budsjett 2020
Sak 6: Innkomne forslag
-

Medlemskontingent
Innføring av avlssperre for hunder med mer enn 50 avkom.

Sak 7: Valg
Jfr. Klubbens lover, §3-2, må kontingent for 2020 være betalt for å benytte stemmeretten på
årsmøtet. Ved fremmøte vil kontingentstatus kontrolleres.
Vedlegg:

1) Årsberetning 2019
2) Regnskap 2019 med revisors beretning
3) Budsjett 2020
4) Innkomne forslag
5) Valgkomiteens innstilling
6) Presentasjon av kandidater på valg
7) Stemmeseddel for forhåndsstemmer

For styret
Bjørg Henriksen /s/

Anne Grundstad Ulekleiv

Leder

Sekretær

Vedlegg 1:

Årsberetning for raseklubb for dansk/svensk gårdshund 2019
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Bjørg Henriksen
Nestleder:
Marit H. Autrey
Sekretær:
Anne G. Ulekleiv
Styremedlem: Thomas Moe Kristiansen, til juni 2019
Styremedlem: Preben Lund
Varamedlem: Wenche Sandbæk, styremedlem fra juni 2019
Varamedlem: Elinor Gran
Revisor:
Helene Ellingsen
Vararevisor: Thomas Moe Kristiansen til juni 2019

Valgkomité:
Årsmøtet 2019 valgte følgende medlemmer av valgkomitéen:
Leder:
Grete Gade
Medlem:
Vanja Kartrud
Medlem:
Lykke B. Daugaard
Varamedlem: Magnhild H. Opdahl
Følgende personer er oppnevnt av styret til verv/oppgaver for klubben:
Kasserer:
Elisabeth Torvund
Redaktør Gårdshunden:
Anne G. Ulekleiv/Marit H. Autrey
Redaktør/trykk:
Hund & Fritid
Web-redaktør:
Anne G. Ulekleiv
Web-shop:
Marit H. Autrey
Leder arr. komité:
Marit H. Autrey
Utstillingsleder:
Lykke B. Daugaard
Mestvinnerlisten:
Liv-Anine Brandsgård/styret
Distriktskontakter:
Oslo/Akershus:
Hedmark:
Rogaland:
Vestfold:
Trønderlag:
Østfold:
Troms:
Oppland:
Telemark:
Agderfylkene:
Sogn og Fjordane:

Christian Fredrik Ekeren
Kathrine Lund-Vang
Helene Ellingsen
Tonje H. Aasekjær
Sissel og Ole Morten Øyås
Nina Garnaas
Anette Kristiansen
Hildegunn Brøste og Lene Birgit Berg
Anne Irene Holte
Kristian Støle
Tatiana Haugland

Styrets arbeid:
Styret har i perioden avholdt 5 styremøter. Varamedlemmene og leder av avlsrådet har vært invitert
til samtlige møter, og for øvrig deltatt i styrets korrespondanse. Foruten de ordinære styremøtene
har styret hatt arbeidsmøter og løpende dialog via telefon og e-post. Det har vært godt samarbeid
internt.
Et utdrag av de saker og prioriteringer styret har arbeidet med i perioden, kan fremmes følgende:
-

Organisering og gjennomføring av rasetreffet 2019 med påfølgende evaluering
Organisering og gjennomføring av stand på Dogs4All, med påfølgende evaluering
Hatt tett samarbeid med Hund & Fritid ang. utgivelse av Gårdshunden
Arbeidet for gode medlemsfordeler for klubbens medlemmer, blant annet på fôr og kurs

Foruten de overnevnte punkter, har styret hatt tett dialog med kasserer, redaktør, utstillingsleder og
øvrig ressurspersoner i perioden. Disse har også vært invitert til de styremøter der saker relatert til
deres ansvarsområder har vært diskutert og satt på dagsorden.

Informasjonsarbeid:
Styret ønsker stadig å styrke informasjonen til medlemmene, og har vært aktive både i sosiale media
og på hjemmesiden. Oversikten for 2019 viser at hjemmesiden har hatt i overkant av 35.000 besøk
fra unike IP-adresser.
På Facebook har styret fremmet innlegg mellom 4 og 10 ganger per måned. Hvert innlegg blir lest av
flere hundre lesere hver gang og har skapt henvendelser i form av personlige meldinger til
raseklubbens Facebookside, telefoner og e-post. Facebook gir økt engasjement om klubbens arbeid
og virke, og er, sammen med hjemmesiden, en viktig ressurs for å nå både medlemmer og
interessenter. 31.12.19 var det 3244 følgere/likere på Facebooksiden, en øking med 367
følgere/likere fra 2018.
Under Dogs4All i Lillestrøm i 2019, deltok klubben med stand. Standen ble betjent av både enkelte av
styrets medlemmer og engasjerte medlemmer, under ledelse av Nina Garnaas. Standens størrelse
var den samme som i 2018 og det var mange som var interesserte i rasen som var innom.
Samtlige protokoller fra styrets møter er gjort tilgjengelige på hjemmesiden, og medlemmene har
dermed hatt adgang til å kommentere og henvende seg til styret etter hvert som disse har blitt
publisert. Protokollførselen er ment å gi god og detaljert oversikt over saksbehandlingen og den
diskusjon som foregår på møtene.
Medlemsutvikling:
01.01.19 var det registrert 896 betalende medlemmer i klubben. 31.12.19 var det registrert 980
medlemmer.
Det har vært en positiv medlemsutvikling på 84 medlemmer i perioden.

Medlemsaktiviteter:
Raseklubbens distriktskontakter og enkeltmedlemmer har i perioden arrangert en rekke aktiviteter
for klubbens medlemmer. Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utmerker seg i antall aktiviteter, og
har jevnt over godt oppmøte.
Det er opprettet en rekke Facebooksider relatert til distrikter, ulike aktiviteter og annet for
medlemmene. Medlemmer har vært oppfordret til å søke informasjon på disse sidene om de ulike
tilbudene som finnes.

Avlsrådet:
Avlsrådet har i perioden bestått av:
Leder:
Ramona Tatijana Lorieri-Skog
Medlem:
Kristine Løkka Hauerberg
Medlem:
Camilla Baksetersveen Horvei
Medlem:
Astrid Elin Halse
Medlem:
Anne Grete Buen
I 2019 har Avlsrådet avholdt 3 møter. Det foregår fortløpende kontakt via mail/ felles chatrom.
Vi avholdt et oppdrettermøte på Hunderfossen i forbindelse med Rasetreffet. Det var godt oppmøte.
Tema for dette møtet var flerdelt, første delen omhandlet Avlsrådets arbeid og veien videre, samt
diskusjoner rundt hannhund, pris på rasen, osv. Andre del var en presentasjon fra Sires On Ice med
tema nedfrysning av sperm.

Statistikk

Antall importerte hunder 2019: 45
Antall HD-røntgen av gårdshunder i 2019:
HD-grad A:
65
HD-grad B:
74
HD-grad C:
63
HD-grad D:
7
HD-grad E:
5
Arrangementskomitéen:
Rasetreffet 2019 hadde 23 påmelde til valpeshow og 159 til utstilling og over 100 i andre
konkurranser.
Lykke Bech Daugaard var utstillingsleder og Marit H. Autrey arrangementsleder.
Årets utstillingsdommer var Vera Hübenthal, mens Rodi Hübenthal dømte valpeshowet, ringsekretær
Brit Gebrhardt og skriver Nina M. Nikolaisen.
Vi hadde rekordmange deltagere på Barn og hund, det lover lyst for framtiden.
I Barn Hunt hvor vi fikk gjennomført to Workshops. Instruktør var Magnhild H. Opdahl.
I tillegg ble det som vanlig ble det arrangert utstillingstrening fredag kveld med Andre Brun og
Preben Lund. Det ble også avhold oppdrettermøte. Tradisjonen tro ble fredag kveld avsluttet med en
meget fullsatt pizzakveld på hotellet.
Tre Prøve-på-kurs i Nosework ble videreført fra tidligere år av Berit Smaaland. Annette Eggen holdt
to Prøve-på-kurs i triks.
Det ble avholdt klubbmesterskap i LP, RL og Agility. Dommerne var Berit Smaaland og Kirsten
Bjørnelykke,
Lørdag kveld var det samling til felles piknikkveld og sosialt samvær, samt premieutdeling fra
klubbmesterskapene. Hundesprinten var populær, og det ble delt i valp og voksen.
Søndag var det hundebowling, nytt av året og veldig populært.
Sammensetning av arbeidsgruppen:
Agilityansvarlig: Else Fossen Germundson
Barn Hunt: Wenche Sandbæk
Barn og hund: Lykke Bech Daugaard og Andre Brun
Fotograf: Eirunn Smaaland Oppheim og Bent Mittet Opdahl
Hundesprint: Eira Lohne
Hundebowling: Anne Grethe Buen
Kioskansvarlig: Bjørg Henriksen
LP/rally: Berit Småland og Nina Garnaas
Premiefordeling: Preben Lund og Elinor Gran

Sponsoransvarlig: Wenche Sandbæk og Marit H. Autrey
I tillegg var det mange av klubbens medlemmer som bisto både i kiosk og ved opp- og nedrigging.

Medlemsbladet Gårdshunden:
Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med Hund & Fritid i 2019 og gitt ut 3 utgaver av
Gårdshunden. Redaksjonen har jobbet med å hente inn informasjon, historier og fotografier fra
klubbens medlemmer for å vise gårdshundens allsidighet.
Styret ønsker å takke medlemmer, ressurspersoner, komitéer, utvalg og NKK for samarbeidet i
perioden.

Haslum, 31.12.19

Bjørg Henriksen /s/

Marit H. Autrey /s/

Preben Lund

Leder

Nestleder

Styremedlem

Wenche Sandbæk

Anne G. Ulekleiv

Styremedlem

Sekretær

Vedlegg 2:

Regnskap 2019 med revisors beretning
Raseklubb Dansk/svensk gårdshund
Pr. 31.12.2019
Kasse

Regnskap 2019
kr
2 000,00

Bank

kr

205 450,78

Kapitalkonto

kr

101 132,47

Beholdning

kr

308 583,25

Resultat
Tekst

Utgifter

Inntekter

Gårdshunden

64 305,00

Frimerker/porto

36 771,03

Web-hotell / Domene / Visma

13 368,00

2 500,00

Avlsrådskurs – NKK
Forsikring

2 916,00

Rekvisita
Bankgebyr/renter

1 956,44

30 044,00

Salgsartikler
Medlemskontingent

9 215,52
259 305,00

Valpeformidling

800,00

Kurs (Barn Hunt)
Årsmøte / styremøter

5 820,00

Lokalleie kus + lager utstyr

6 000,00

9 848

Innkjøp 1)
Reisegodtgjørelse

13 127,56

Kalender / Folder

10 606,00

Sponsing/div blomsterhilsen

1 828,00

Seminar
Hund & Fritid

25000
Sum:

221 590,03

271 820,52

50 230,49

Utstilling:
Tekst

Utgifter

Inntekter

Påmelding utstilling

60 195,00

Påmelding rally/LP/pizza

41 680,00

Utlegg (styre ref.1500 overnatting)
Rekvisita

6 940,72

Stand Norges Varemesse

7 442,00

Dommere, ringsekr, skriver, foto

16 876,00

Mat - dommer, rings., skriver
Gave dommer etc.
Leie Hunderfossen, overnatt dommer

52 620,00

Salg av efekter/lodd/kiosk

12 560,30

31 525,76

Klistremerker
Premier + sløyfer + rosetter

50 659,24

Kritikkskjema NKK
Sum utstilling:

147 098,26

133 400,76
−13 697,50

Sum Total

368 688,29

Total overskudd 2019

36 532,99
405 221,28

1) Beachﬂagg

Regnskapet er ført i tråd med god forretningsskikk

Dato / Helene Ellingsen
Revisor

405 221,28

405 221,28

Vedlegg 3

Vedlegg 4:

Innkomne forslag
1:
Forslagsstiller: Styret
Innkommet forslag: Ingen endring i medlemskontingent.
Styret foreslår at medlemskontingent ikke skal endres.
Forslag til vedtak:
Medlemskontingent endres ikke

2:
Forslagsstiller: Avlsrådet
Innkommet forslag: Innføring av avlssperre for hunder med mer enn 50 avkom.
NKK har en anbefaling om at en hund ikke bør ha flere enn 5 % av antall registrerte hunder i
populasjonen. For raser med liten genpool, som gårdshund må sies å være, anbefaler NKK at tallet
bør ligge nærmere 2 % av populasjonen.

Reg. valper
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Figuren ovenfor viser antall registrerte gårdshunder fordelt på år, kjønn og import/norskfødt. Legger
vi disse tallene til grunn får vi at 5 % av populasjonen gir 110,45 valper, og 2 % gir 44,15 valper.
En avlssperre på 50 valper er derfor godt i sammenheng med anbefalingen fra NKK. En avlssperre på
110 valper vil etter vårt syn i alt for stor grad redusere det genetiske mangfoldet vi ønsker å ha i
populasjonen.
Avlsrådet mener at en forbud mot registrering av valper utover 50 bør være livsvarig for den aktuelle
hunden. Dette fordi den hunden allerede har fått spredd sine gener i populasjonen, og det er derfor
ikke ønskelig at denne hunden skal fortsette i avl.
Avlsrådet mener også at det er mest riktig at vi ber om registreringssperre, og ikke at det settes
avlssperre på ev. overtallige valper. Etter vår oppfatning vil en registeringssperre slå mer direkte mot
eier av den hunden som har for mange avkom, mens en avlssperre på valpene i større grad vil ramme
valpekjøperne. Dispensasjon til hanner som har overskredet antallet avkom kan søkes om og gis ved
spesielle henvendelser og god begrunnelse. Raseklubben ønsker i slike tilfelle å godkjenne eventuelle
partnere, og kullkombinasjonen
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber om at styret henvender seg til NKK og ber om at det for vår rase innføres avlssperre for
hunder med mer 50 avkom. Denne avlssperren skal vare for resten av hundens liv. Avlssperren skal
gjøre det blir umulig å få registrert valper etter denne hunden når grensen er nådd. Avlsrådet vil
vurdere etter 3 år, hvorvidt et nytt forslag skal sendes inn til Kennel Klubben.

Vedlegg 5:

Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéen ble i desember 2019 varslet om årsmøtedato for 2020 og bedt om å påbegynne sitt
arbeid.
Styret varslet om tidspunkt for årsmøtet 2020 via klubbens hjemmesider, og opplyste samtidig om
kontaktinformasjon til komitéen. Forslagsfristen ble satt til 9. februar 2020, jfr. Klubbens lover.
På bakgrunn av dette fremmer valgkomitéen følgende innstilling for årsmøtet 2020:
Leder:

Marit H. Autrey

Velges for 2 år

Nestleder:

Finn Abrahamsen

Velges for 2 år

Styremedlem: Wenche Sandbæk

Velges for 1 år

Styremedlem: Anne G. Ulekleiv

Ikke på valg

Styremedlem: Ellinor Gran

Velges for 2 år

Vararepresentanter
Vara:

Tonje H. Aasekjær

Velges for 1 år

Vara:

Magnhild H. Opdahl

Velges for 1 år

Revisor:

Helene Ellingsen

Revisor
Velges for 1 år (gjenvalg)

Valgkomitéen
Leder:

Grete Gade

Ikke på valg

Medlem:

Vanja Kartrud

Ikke på valg

Medlem:

Hege Dåpan

Velges for 2 år

Vara:

Evelyn Melanie Rækstad

Velges for 1 år

Innstillingen er enstemmig
Grete Gade /s/

Vanja Kartrud /s/

Lykke B. Daugaard /s/

Leder

Medlem

Medlem

Vedlegg 6:

Presentasjon av kandidater på valg
LEDER : Marit H Autrey
Marit Hanstad Autrey, 57 år gammel fra Fåberg.
Jeg har vært med i styret i Raseklubben for dansk/svensk gårdshund siden 2014, de siste årene
som nestleder. Lokalt har jeg også vært aktiv i brukshundklubben og trener og konkurrerer i
rallylydighet med Thora og Jenny, mens min mann konkurrerer med Emilia. Det blir også en del
utstillinger i løpet av året både i inn og utland.
Mange kjenner meg kanskje igjen fra Rasetreffet hvor jeg sammen med en flott gjeng har fått lov
å ta hånd om arrangementet de siste årene. Det er viktig for meg at vi har dette som en fin
familiehelg med mange ulike tilbud som kanskje bidrar til at flere får lyst til å være aktive med
hunden sine.
Jeg er også opptatt av at vi skal beholde rasen vår frisk og med godt gemytt. Rasen har økt veldig
i popularitet de siste årene og det er fordeler og ulemper med alt. Vi har et ansvar med å forvalte
rasen på en fornuftig måte, både når det gjelder rasestandard, egenskaper og sunnhet. Vi har i
mine øyne verdens beste rase og vi skal ta god vare på hundene våre.

NESTLEDER: Finn Abrahamsen
Jeg heter Finn Abrahamsen, er utdannet økonom, gift og bestefar til to. Jeg har flere års
styreerfaring både fra idrett og næringsliv. Vi har tre gårdshunder, Frk Fryd, Jytte og lille Fyri.
Vår første DSG, Frk Fryd er familiens skadedyrutrydder (les ivrig musejeger) og hun er også
ihuga heiagjeng når Jytte skal på utstilling. Det siste har faktisk gått over all forventning. Har
vært og er veldig moro at jeg, en skikkelig amatør, har kunnet bidra litt til at Jytte ble den
første DSG som kan sette Nordic utstillingschampion foran navnet. Lille Fyri er for øvrig
Jyttes niese og i skrivende stund 5 måneder. Hun er som valper flest mest høyt og lavt. Hva
hun blir til, får tiden vise, men absolutt en herlig valp med sterk vilje og motor, livlig og
tillitsfull, akkurat som en gårdshund skal være.
Har hatt hunder i mange år, fuglehunder alle sammen, før vi fikk vår første gårdshund, og
det har sendt meg inn i det «hundelivet» jeg har i dag.
Jeg håper min entusiasme på vegne av DSG, og min evne til å finne gode konstruktive
løsninger, kan bidra til at enda flere føler seg inkludert i vårt aktive og gode gårdshundmiljø.
Vår rase er unik og enestående, det skal vi virkelig aldri glemme.

STYREMEDLEM: Wenche Sandbæk
Wenche Sandbæk 55 år med tre voksene døtre som jeg har sammen med min samboer
gjennom 35 år Oskar Håland.
Jeg har hatt en stor kjærlighet til dyr fra jeg var liten. Har hatt dansk-svensk gårdshund i 10
år og blir bare mer og mer betatt av rasen og dens egenskaper og herlige gemytt. Er opptatt
av aktivt bruk av hund, og trener selv agiliy, rallylydighet, Barn Hunt, nosework, smeller,
blodspor,canicross, turer i skog og fjell, trekk med ski eller kickbike med mine gårdshunder.
Vi har også vært på utstillinger i inn og utland.
Jeg har tatt:
NKK's Kynologikurs
NKK Oppdretterskolen 1
NKK Oppdretterskolen 2
NKK Avlsrådskurs
Oppdretterseminar

STYREMEDLEM : Ellinor Gran
Jeg går på dyrepleierstudiet på NMBU. Vi har 4 Gårdshunder og en husky. Jeg lever og ånder for
dyr. Vi har kennel Byerstua og har hatt to kull. Som oppdretter synes jeg det viktig med god helse,
godt gemytt og samtidig ta vare på rasen og det rasetypiske utseende og egenskapene. Jeg synes
Gårdshunden er en fantstisk hund med fine egenskaper. Jeg trener Agility og lydighet med
hundene våre og liker å gå turer med dem.

VARA : Magnhild H Opdahl
Jeg heter Magnhild H. Opdahl, og er 51 år. Bor på Sotra vest for Bergen, gift, og har 2 barn som
har forlatt redet.Vi har en herlig DSG tispe på 1,5 år . Ble kjent med rasen på Barn Hunt kurs og
har lært mye om rasen etter å ha fått en DSG i hus.
Gleder meg til verv i raseklubben, bli kjent med flere gårdshunder og eiere.

VARA : Tonje Holm Aasekjær
Jeg er ei jente på 41 år, bor på Nøtterøy med mann og datter. Vi har 2 dansk svensk gårdshunder
(Atea og Anders) og en Labrador (Xola) Har hatt dsg i 8 år, men har drevet med hund siden jeg
var 14 år. Elsker å trene hund og har drevet med Lydighet, agility, smeller og utstilling.

Vedlegg 7:

Stemmeseddel for forhåndsstemmer ved årsmøtet i Raseklubb for
dansk/svensk gårdshund 2018
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer
kan kun brukes til valg, jf. valgkomiteens innstilling.
Ved innkallelsen til årsmøtet skal styret angi hvordan forhåndsstemmene sendes inn for at
stemmegivningen skal være hemmelig.
Forhåndstemmene må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

Stemmeseddelen legges i en lukket, nøytral konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt
sammen med et ark påskrevet ditt navn og adresse. Stemmen sendes til: RDSG v/sekretær
Anne G. Ulekleiv, Kirkeveien 60, 1344 Haslum.

Jeg stemmer:

__________________________________________________________________________________
Leder, velges for 2 år:
Marit H. Autrey

JA

NEI

__________________________________________________________________________________
Nestleder, velges for 2 år:
Finn Abrahamsen

JA

NEI

__________________________________________________________________________________
Styremedlem, velges for 2 år
Ellinor Gran

JA

NEI

__________________________________________________________________________________
Styremedlem, velges for 1 år
Wenche Sandbæk

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Vara, velges for 1 år:
Tonje H. Aasekjær

Vara, velges for 1 år:
Magnhild H. Opdahl

Revisor, velges for 1 år:
Helene Ellingsen

Valgkomitéen medlem, velges for 2 år:
Hege Dåpan

JA

NEI

JA

NEI

Valgkomitéen vara, velges for 1 år:
Evelyn Melanie Rækstad

Takk for din forhåndsstemme!

