Protokoll
NPKs generalforsamling 26. april 2014
Sak 1. Konstituering
a)

Åpning
Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet

Det var 38 stemmeberettigede tilstede, fra sak 6 punkt 1c var det kommet til to og dermed 40
stemmeberettigede
b) Følgende ble forslått og valgt:
Møteleder Tone B Fischer
Referent: Ida Myhrer Stø og medreferent Heidi Albrigtsen
Tellekorps: Laila Godager og Marit Fallang
Observatør fra valgkomiteen: Elisabeth Sørenssen
Til å underskrive protokollen: Maud Nilsson og Kristin Eivindvik
Sak 2. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent
Sak 3. Årsberettning
Puddelposten
Kommentar om at det ønskes at manusfrister for puddelposten overholdes
Årsberetningen ble godkjent.
Sak 4. Regnskap revisjonsberettning og budsjett
Regnskap, revisjonsberettning og budsjett godkjent.
sak 5. Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen ble godkjent.
Sak 6. Innsendte forslag
6.1a) Forslag fra styret vedr. medlemskontigent.
Styret foreslår å øke medlemskontingenten til følgende, på bakgrunn av generell prisøkning,
samt etter sammenligning med andre klubber.
Medlem kr. 300
Husstandmedlem kr. 100
Medlem utland kr. 350
For: 32 Mot: 4
Forslag vedtatt
6.1b) Forslag fra styret vedr.styrehonorar
Styret foreslår å heve styrehonoraret fra kr. 40 000,- til kr. 45 000,- i.h.t. budsjett. Beløpet fordeles innad i
styret på bakgrunn av ansvar og arbeidsmengde.
Forslag vedtatt.
6.1c) Forslag om å oppheve avlssperre på flerfarget/feilfarget puddel etter diskusjon med NKK

Det har etter at forslaget ble fremmet, kommet ny informasjon fra Frankrike. Ny rase og rasestandard: ”Parti
Colour Frisè Dog” er godkjent av Fransk Kennelklubb og vil bli behandlet i FCI. Når denne blir godkjent vil de
flerfargede bli egen rase også i Norge, og det vil da åpnes for utstilling og avl på disse variantene. Denne
informasjonen dannet grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt man ønsker å oppheve avlssperren på de
flerfargede per i dag, eller avvente informasjon fra FCI ang den nye rasen.
For: 6 Mot: 32 Blank: 2
Forslaget fallt
6.1d) Forslag om Championatkrav for pudler i Norge.
For å oppnå N.Ch. tittel kreves tre certificat hvorav ett cert må oppnås på en NKK international utst. eller en av
Puddelklubbens rasespesialer. Utenlandske hunder som har championtittel, kan bli champion med ett cert fra
en av ovennevnte. Gyldig fra 1.1.2015.
Forslaget enstemming vedtatt
6.2. Forslag fra Kjell Ole Sperrevik: Gjenninnføring av CK krav på storpuddel.
Det ble diskutert og redegjort for de endringene som ble gjort i 2013 og forslaget ble stemt over.
For: 14. Mot: 23. Blank: 3
Forslaget fallt
6.3. Forslag fra Aina Tonerud: Kan Norsk Puddelklubb få en egen side på Facebook?
Forslaget trukket, da side allerede er opprettet.
6.4. Forslag fra Anita Byklum: Jeg vil fremme forslag til at championkravene for puddel endres. StorCertet blir
som kjent borte fra 1.1.2015. Mitt forslag er 3 CERT hvor et må tas på en utstilling arrangert av NPK eller NKK.
Forslaget trukket grunnet forslag fra styret 1d
6.5. Forslag fra Gruppe Nordenfjeldske: Utdeling av CERT ved innføring av nye utstillingsregler i 2015. I
forbindelse med at NKK innfører nye utstillingsregler i 2015, og vi mest sannsynlig får færre utstillinger med
CERT-muligheter for puddel, fremmer styre i Gruppe Nordenfjeldske følgende sak til årsmøtet: Gruppene kan
selv bestemme hvilke utstillinger det skal deles ut CERT på i deres distrikt
Forslaget trukket
Sak 7. Valg
STYRET
LEDER
NESTLEDER
STYREMEDLEM
OG SEKRETÆR
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Tone Bekkåsen Fischer
Ann Kristin Sletnes
Hjørdis Sævareid

På valg, tar ikke gjenvalg
Ikke på valg, valgt for 2 år i 2013
På valg, tar ikke gjenvalg

Ida Myhrer Stø
Gro Bjørndalen
Bente Tyrholm
Mona-Hèlen Kopsland Tjore

På valg, tar ikke gjenvalg
Ikke på valg, valgt for 2 år i 2013
På valg for 1 år,
På valg for 1 år, tar ikke gjenvalg

Valgkomitè
Leder (innkallende), ikke på
valg. Valgt for 2 år i 2013
Medlem, ikke på valg. Valgt
for 2 år i 2013

Elisabeth Sørenssen
Heidi Markhus

Medlem, ikke på valg. Valgt
for 2 år i 2013
Vara, på valg for 1 år
Revisorer:
Revisor, ikke på valg. Valg for
2 år i 2013
Vararevisor, ikke på valg.
Valgt for 2 år i 2013

Ylva Freed
Martina Pallokat

Nina Solberg
Elisabeth Engemoen

VALGKOMITÈENS INNSTILLING:
Styret:
Leder, på særskilt og ekstraordinært valg for 1 år
Styremedlem, på valg for 2 år
Styremedlem, på valg for 2 år
Varamedlem, på valg for 1 år
Varamedlem, på valg for 1 år

Elisabeth Sørenssen
Heidi Albrigtsen
Laila Godager
Bente Tyrholm
Mette Marie Nilsen

Valgkomitè:
Leder, på ekstraordinært valg for 1 år
Varamedlem, på valg for 1 år

Tone Bekkåsen Fischer
Martina Pallokat

Valgkomiteens instilling ble vedtatt ved akklamasjon.
NPKs hederstegn ble delt ut til Elisabeth Sørenssen og Tone Bekkåsen Fischer for for mange års innsats for
klubben.
Premier ble utdelt til mestvinnende før møteleder takket for fremmøtet og avsluttet årsmøtet kl 14.00
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