Innkalling til årsmøte i
Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Tid: 8.februar, kl. 14.00
Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201.
 Det blir servert kaffe og kaffemat.
 Det blir en tur i forkant av møtet, oppmøte kl.12.00.
Dagsorden:
1. Åpning av årsmøtet
2. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
b. Valg av ordstyrer, referent og personer til signering av protokoll (2 stk).
3. Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2014
a. Styrets gjennomgang
b. Avlsrådets gjennomgang
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2014
5. Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2015
6. Planer for drift og aktiviteter i 2015
7. Valg
a. Leder , medlemmer til styret, Varamedlemmer til styret
b. Valgkomité
c. Revisor
8. Saker til vedtak
a. Endring av regelverket (se vedlegg).
b. Økonomi
i. Endring av utgivelse av Kooiker`n
9. Mulig økning av medlemskontingent (avhenging av 8.b.i.)
10. Orientering/diskusjon:
a. Mentalbeskrivelse (MH) av Kooikerhund
b. Helseundersøkelse
c. Utstillingskrav ved avl
11. Eventuelt (saker til diskusjon)

Vi håper på et godt oppmøte slik at klubben og styret har tilstrekkelig legitimitet og et
best mulig utgangspunkt for å kunne fremme medlemmenes interesser.

Møterett:
Alle medlemmer som har betalt årskontingent for hovedmedlemskap ved møtestart har tale –
og stemmerett.

Norsk Kooikerklubb

Dokumenter:
 Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2014
 Regnskap og budsjett
 Planer for drift og aktiviteter i 2015
 Personer/verv på valg
 Vedlegg 1 – Forslag til endring av lovene til Norsk Kooikerklubb
 Vedlegg 2 – Forslag til endring av utgivelse av Kooiker´n
 Vedlegg 3 – Forslag til økning av kontingent
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Årsberetning for
Norsk Kooikerklubb 2014
Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 8. mars 2014
til 8. februar 2015. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Losby
(Lørenskog) 8. februar 2015.

1. Styrets sammensetning
Etter valg på årsmøtet 2014 frem til august 2014 vært som følger:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Marianne Nordengen (2013 – 2014)*
Olaug Therese Josephsen (2014 – 2016)
Tine Therese Berg (2014 – 2016)
Gro C. Havnen (2013 – 2015)
Lisbeth Sylte (2014 – 2016)

Varamedlem:
Varamedlem:

Bente Lyngfoss (2014 - 2015)
Hilde Marie Svendsen (2014 - 2015)

* Marianne Nordengen trakk seg som leder juni 2014. Dette medførte omrokkeringer i
styret med hensyn til verv. Olaug Therese Josephsen trådde inn som leder. Medlemmene
ble varslet om dette via e-post og i Kooiker´n.
Fra august 2014 til februar 2015 har styret sammensetning vært som følger:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Olaug Therese Josephsen (2014 – 2015)*
Gro C. Havnen (2013 – 2015)
Tine Therese Berg (2014 – 2016)
Bente Lyngfoss (2014 - 2015)
Lisbeth Sylte (2014 – 2016)

Varamedlem:

Hilde Marie Svendsen (2014 –2015)

2. Alvsrådet sammensetning i 2014
Avlsrådet har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Marianne Haga
Toril Goksøyr
Hege Solhaug
Bente Lyngfoss*

Bente Lyngfoss trådde ut av alvsrådet i slutten av 2014.
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3. Andre verv tilknyttet klubben i 2014
Valgkomitè:

Mona-Lisa Eivindsen og Kai Asker

Revisor:

Kari Zimmer

4. Styrets arbeid 2014
Det har vært avholdt 5 protokollførte møter i styret. Møtene har vært avholdt via Skype. I
tillegg har styret møttes på ulike arrangementer og korrespondert per e-post og telefon.


Styret har i perioden arbeidet med/organisert klubbens virksomhet deriblant:
o Korrespondanse med Norsk Kennel Klubb (NKK)
o Svare på spørsmål fra medlemmer og andre
o Salg og innkjøp i Pro-shop`n (med god hjelp av Randi Zimmer)
o Avlsarbeid
o Svare på forespørsler fra utstillingsarrangører
o Deltatt på NKK’s representanskapsmøte (RS). Bente Lyngfoss stilte som
representant for Norsk Kooikerklubb. Se under pkt. 9
o Behandlet søknader fra medlemmer om økonomisk støtte til kursing.



Medlemsaktiviteter i 2014:
o Planlegging, organisering og gjennomføring av raseutstilling i Drammen
Hundepark 7. juni.
o Organisering og gjennomføring av sosial samling for utstillingsdeltagere/NoKomedlemmer i etterkant av raseutstillingen.
o Kooikersamlinger flere steder i landet den 27.september.
o Organisering av stand for NoKo på Dogs4All-messen i Norges Varemesse 14.
– 16. november. Noko deltok på raseparade under Dogs4All-messen 15. og
16.november.



Kompetanseheving:
o To av medlemmene i avlsrådet reiste til Nederland for å delta på rasesymposium, arrangert av den nederlandske kooikerklubben (VHNK), samt
opplæring i bruk av det digitale clubregisteret.
o To medlemmer deltok på oppdretterskolen del 1.

5. Avlsrådets arbeid
Avlsrådmøter har hatt ett møte i 2014 i tillegg til diskusjoner på mail.
Avslrådet har i 2014 arbeidet med:
 Svare på mailer fra medlemmer og andre
 Oppdatere clubregisteret
 Oppdatere valpeformidlingen
 Oppdatere helseinformasjonssiden.
 Ferdigstille og trykke informasjonsbrosjyre om kooikerhund i tre ulike versjoner:
o Kjøp av valp
o Bruk av tisper i avl
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o Bruk av hannhunder i avl
Ferdigstilte dokumentet rasespesifikke avlsstrategier (RAS) i henhold til NKKs
pålegg til klubben. Dokumentet ble godkjent av NKK.
Representanter for avlsrådet har vært tilstede på Norsk Kooikerklubb sin
utstilling i juni og på stand på Dogs4all.
Endringer i føringer for avl. Føringer for avl har blitt noe endret i løpet av året
og det vil sannsynligvis også bli noen justeringer i løpet av 2015.
Jobbet med å skaffe kunnskap om sykdommen polymyositt (alvorlig revmatisk
sykdom som angriper kroppens muskler). Sykdommen har blitt sett hos noen
kooikere både her til lands og i andre land. Det vil komme informasjon om
denne sykdommen i Kooiker’n.
To av medlemmene i avlsrådet var på studietur til Nederland for å lære mer om
clubregistert og få en oppdatering over rasens helsetilstand.

6. Økonomi
NoKo har liten reserve på bok. I 2012 og 2013 blitt kjørt med planlagt underskudd. Målet for
2014 var å gå i balanse. Dette ble ikke gjennomførbart (Se balanse regsnskap for 2014).
Styret ser at klubben må redusere utgiftene eller øke inntektene for at budsjettet skal gå i
balanse.
Medlemsutvikling
Per januar 2015 hadde NoKo 214 medlemmer. I fjor på samme tidspunkt var det registrert 220
medlemmer. Medlemstallet anses som relativt stabilt. NKK endret sin betalingsform i 2014,
dette førte til et stort medlemsfrafall for NKK. NoKo kan også ha hatt noe frafall i forbindelse
med dette.
7. Medlemsaktiviteter/tilbud
 Rasespesial i Drammen 7.juni 2014
Totalt ble det påmeldt 22 kooikere. Rasespesialist Carla Snels fra Nederland var
dommer. Styret var fornøyd med dagen, bortsett fra at kritikkskjemaene var blitt borte i
posten. Dette ble dessverre ikke oppdaget før tidlig morgen utstillingsdagen.
Problemet ble imidlertid løst og alle fikk kritikken sin utdelt på slutten av dagen, eller
tilsendt i posten. Vi skulle gjerne hatt flere deltagere på utstillingen, og styret vil jobbe
mer med tiltak som kan øke deltagelsen.
 Sosialsamling i Drammen 7.juni 2014
I etterkant av rasespesialen ble det arrangert sosialsamling for medlemmer av NoKo
og deltagere på rasespesialen med gratis servering av pølser og kaker. Det var god
deltagelse og det ble godt tatt i mot.
 Dogs4All 2014
NoKo hadde stand på rasetorget på messen. Standen ble godt besøkt av kooiker-eiere
og folk som var interessert i rasen. Vi delte ut nye foldere om rasen til de som var
interessert og foldere om avl til kooiker-eiere. Vi deltok også på raseparade lørdag og
søndag. Dette er en god arena for å vise frem rasen.
 Kooikerturer/kooikersamlinger
Den 27.september ble det arrangert kooikertreff flere steder i landet. NoKo sponset
premier til vinnerene av kooikersprinten. I løpet av året har klubbens medlemmer
arrangert mindre treff rundt om i landet ved flere anledninger.
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Web og medlemsblad
o Oda Wennerstrand har vært ansvarlig for NoKos hjemmesider,
www.kooikerklubben.com.
o Medlemsbladet Kooiker`n har hatt fire utgivelser i 2014. Marit Johansen
redigerte det første nummeret, mens Olaug Therese Josephsen overtok som
redaktør fra utgave nummer 2 til 4.
Facebookaktivitet – Norske Kooikere/Kooikerprat
o Norske Kooikere er kooikerklubbens facebookside hvor klubben formidler
diverse informasjon. Per januar 2015 er Oda Wennerstrand, Olaug Therese
Josephsen og Marianne Haga administratorer for siden.
o Kooikerprat er en aktiv facebookgruppe som per januar 2015 har 544
medlemmer. Gruppen samler norske kooikereiere, oppdrettere og de som er
interessert i å lære mer om rasen. Facebookgruppen er en uformell gruppe
med lav terskel for å dele bilder og historier og å stille spørsmål. Det er ikke
nødvendig å være NoKo-medlem for å være medlem av Kooikerprat. Gruppen
er ikke administrert av styret i klubben.

8. NKKs representantskapsmøte 2014
NoKo var representert ved Bente Lyngfoss med fullmakt fra leder på RS-møtet 2014. Der ble
det blant fattet vedtak om å beholde 3 ganger certifikat på utstilling fra tre forskjellige
dommere for å oppnå Norsk utstillingschampionat. Hvor et av certifikatene enten må være
vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å
utdele certifikat. Mer om RS-møtet kan leses på www.nkk.no.
Styret i NoKo 2014 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Karmøy, januar 2014
Olaug Therese Josephsen
Gro C. Havnen
Tine Therese Berg
Lisbeth Sylte
Bente Lyngfoss
Hilde Marie Svendsen
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Resultatregnskap for Norsk Kooikerklubb 2014

Raseutstillingen ble som tidligere år kjørt med underskudd. En annen stor utgiftspost var
kurs/avlsarbeid som ikke var budsjettert, men som ble sett på som nødvendig av styret.
Innkjøp til Pro shop`n var heller ikke budsjettert. Flere av utgiftspostene i budsjettet for 2014
ble betydelig mindre enn budsjettet tilsa, men det ble også flere av inntektspostene. Noe som
resulterte i negativt resultat også for 2014.
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Balanse per 31.12.2014
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Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2015

Budsjettet er basert på regnskap for 2014. Det er ikke tatt hensyn til at saker til vedtak, punkt
8, bli vedtatt.
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Planer for drift og aktiviteter i 2015 for
Norsk Kooikerklubb (NoKo)

1. Medlemsutvikling
Det er ønskelig at det er attraktivt for norske kooikereiere å være medlem av NoKo. Styret
ønsker at medlemsutviklingen skal speile endringer i antall hunder i Norge. For at det skal
være attraktivt å være medlem av NoKo, må styret arbeide med ulike tiltak som er til
medlemmenes og rasens beste.
2. Planlagte medlemsaktiviteter og aktiviteter for styret i 2015
 Kooikerutstilling på European Dog Show 2015 (EDS2015)
I 2015 vil raseutstillingen bli arrangert i løpet av EDS-helgen (EDS: European Dog show)
4.- 6. September ved Norges Varemesse, Lillestrøm. Det er forventet 13 000 påmeldte
hunder og over 20 000 personer besøker arrangementet. Norsk Kooikerklubb arrangerer
egen cert-utstilling lørdag 5. september, dommer er Christen Lang fra Norge. Søndag 6.
september stilles kooiker (gruppe 08) i EDS. Oppsatt dommer (per januar 2015) er
Claudio De Giuliani fra Italia.
o Grunnet at European Dog Show 2015 vil DOGS4ALL utgå i sitt vanlige format dette
året. Per januar 2015 er styret ikke kjent med om det vil bli mulighet for raseklubber å
stille med egen stand.
o Det er mulig at vi vil arrangere en sosial samling for kooikereiere og hunder i løpet
av helgen, men styret har ikke tatt endelig stilling til dette. Erfaringsmessig vet vi at
programmet er tett og hundene kan ofte bli slitne.
 Kooikerturer/kooikersamlinger i regi av klubben
NoKo skal være en klubb for alle kooikereiere. Styret ønsker derfor å arrangere sosial
samlinger for kooikereiere rundt i landet. Tid og sted vil bli vurdert i løpet av året. En slik
sosial samling vil være avhengig av interesse blant kooikereiere og deltagelse. Det er for
øvrig ønskelig at medlemmene tar initiativ samlinger igjennom året.
 Kooikerutstilling 2016
Styret vil starte arbeidet med å planlegge og organisere kooikerutstillingen i 2016.
I 2013 vedtok styret å legge utstillingen til NKK-helgen i Drammen den 4.-5. juni. Det er
avtalt at NoKo leier Drammen Hundepark sammen med Norsk Lhasa Apso klubb.
 Kooikerutstilling 2017
Styret vil starte planlegging av raseutstilling i 2017. Styret ønsker at utstillingen skal trekke
flere medlemmer enn bare de som driver med utstilling og ønsker derfor å arrangere en
helg med flere aktiviteter. Medlemmer oppfordres til å komme med forslag til aktiviteter og
egnet sted for samlingen.
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3. Avlsrådet 2015
Foruten kontinuerlig avlsrådsarbeid vil avlsrådet jobbe videre med revidering og
oppdatering av føringer for avl. Slik at RAS og føringer for avl henger sammen. Vi vil se på
muligheten for å gjennomføre en helseundersøkelse innenfor rasen, med bidrag fra
Norges veterinærhøyskole. Mer info om dette kommer senere. Avlsrådet ønsker også å
jobbe med mental helse hos rasen (mentalbeskrivelse). Det vil bli orientert ytterligere om
disse sakene under årsmøtet 2015 (Dagsorden pkt. 9 - Orientering og diskusjon).
Dagens leder av avlsrådet, Marianne H. Haga, vil ila 2015 trekke seg ut av avlsrådet, men
vil være tilgjengelig for å følge opp hvis det trengs.
Avlsrådet i 2015 vil bestå av:
Toril Goksøy, Hege Solhaug, Tine Therese Berg, Hilde M. Svendsen og Ingeborg
Blakkisrud.
4. KOOIKER’N
 Redaktør til KOOIKER’N
Kooikerklubben mangler fremdeles redaktør til KOOIKER’N. Olaug Therese Josephsen
har tatt på seg arbeidet med de siste tre utgivelsene av medlemsbladet, men dette er ikke
noen varig løsning. Hvis klubben fortsatt skal ha et medlemsblad, er vi avhengige av at
noen tar på seg jobben som redaktør. Utgivelse er også av avhengig av at medlemmer
bidrar med stoff til bladet. Som det ofte er presisert tidligere bør det ikke være høy terskel
for å skrive i bladet.
 Utgifter til KOOIKER’N
Utgifter til medlemsbladet er klubbens største utgiftspost (se Resultatregnskap 2014).
Avhengig av vedtak på årsmøtet 2015 ønsker styret å gjøre endringer som kan redusere
disse utgiftene (pkt. 8 i Dagsorden – Saker til vedtak). I 2015 er det budsjettert med kr
30 000 som er en reduksjon på rundt kr 17 000. Tiltak som skal vurderes på årsmøtet er
utsendelse via e-post eller færre utgivelser i løpet av året.
5. Investeringer/større utlegg
Målet for 2015 er at resultatregnskapet skal være i balanse. Uten å redusere utgifter til
trykking av KOOIKER’N eller øke medlemskontingenten vil dette ikke være mulig (jamfør
pkt 4). Styret anser ikke øking av kontingenten som en god løsning. Andre viktige
budsjettposter vil være utgifter til utstillingen og messe i løpet av EDS2015 og avlsarbeid
deriblant planlagte tiltak (jamfør pkt. 3) og utgifter til kursing av medlemmer av styret eller
avlsrådet. Det vises for øvrig til gjennomgang av budsjett 2015.
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Personer/verv på valg 2015
Verv på valg
Leder (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (1 år)
Vara-styremedlem (1 år)
Vara-styremedlem (1 år)
Revisor
Valgkomitè

Kandidat
Olaug Therese Josephsen
Chanette Skjønberg
May-Britt Eriksson
Bertil Berg-Olsen
Hilde Marie Svendsen
Madeleine Innholt Halle
1) Oda Wennerstrand
2) Elisabeth Hanssen

Følgende verv er ikke på valg i 2015:
Styremedlem – Tine Therese Berg
Styremedlem - Lisbeth Sylte
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Vedlegg 1
Forslag til endring av NoKos lover
Det foreslås å endre §3-1 Høyeste myndighet, som i dag lyder:
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15.mars.
Ny lov vil lyde:
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes én gang pr kalenderår.

Bakgrunn for endringen
Forslaget til endringen i NoKo’s vedtekter er innsendt av Randi Zimmer. Styret stiller seg bak
forslaget. Bakgrunnen for at styret ønsker å endre klubbens vedtekter er at flere medlemmer
har ytret ønske om at NoKo’s årsmøtet avholdes samtidig med et annet arrangement,
eksempelvis klubbens raseutstilling. Vi håper at dette kan øke oppmøtet på årsmøtet.
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Vedlegg 2
Forslag til endring av utgivelse av Kooiker´n
Bakgrunn for endringen
For å få ned utgiftene i klubben foreslås det å gjøre en endring i utgivelsen av Kooiker´n.
Forslag 1:
Gi ut Kooiker´n som PDF utsendt per e-post istedenfor trykket blad sent per post.
Forslag 2:
Endre antall trykkede utgivelser i året fra fire ganger til to ganger.
Forslag 3:
Vekselvis utgi noen utgaver på e-post og noen på trykk, for eksempel: en utgave på trykk og
to (eller flere) som PDF via e-post.
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Vedlegg 3
Mulig økning av medlemskontingent (avhenging av 8.b.i.)
Det foreslås å øke medlemskontingenten fra 250 kr til 300 kr.
Kommentar til forslaget:
Hvis ikke forslaget med å redusere utgifter til KOOIKER’N blir vedtatt, ser styret seg nødt til å
foreslå en økning i medlemskontingenten. Styret ønsker ikke denne løsningen, men ser at det
er behov for å øke klubbens inntekter for å holde tritt med økende prisnivå.
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