Referat fra årsmøtet i
Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2016

Tid: 4.juni, kl. 10.00
Sted: Drammen travbane, Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen
1. Åpning av årsmøtet
Hei og velkommen av Olaug.
2. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
Godkjent.
b. Valg av ordstyrer, referent og personer til signering av protokoll (2 stk).
Ordstyrer: Olaug Therese Josephsen
Referent: Oda Wennerstrand
Signering: Hege Solhaug og Toril Goksøyr
3. Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2015
a. Styrets gjennomgang
Kort oppsumert (for mer detaljer se årsmøtepapirene): Rasespesial, rasestand på
European dogshow, kooikerturer og planlegging av neste års utstilling.
b. Avlsrådets gjennomgang
Kort oppsumert (for mer detaljer se årsmøtepapirene): Utført helseundersøkelse,
planlagt MH, revidert RAS, valpeformidling, oppdatert clubregister/zooeasy, oppdatert
føringer for avl.
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2015
Norsk Kooikerklubb har et positivt resultat for 2015 og går kr 25 653,68 i pluss. Dette
skyldes hovedsakelig stopp i utgivelse av Kooiker´n i papirformat.
Revisor Madeleine Innholt Hall har godkjent regnskapet.
Årsmøtet godkjenner regnskapet.
5. Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2016
Budsjettet er satt opp for å gå i overskudd.
Budsjettet er godkjent av årsmøtet.
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6. Planer for drift og aktiviteter i 2016
 Rasespesial 4.juni i Drammen Hundepark. Dommer er Wim Wellens fra
Nederland
 Kooikerturer i regi av klubben (oppfordrer også medlemmer å arrangere egne
treff)
 Dogs4all 2016: Styret ønsker å ha stand og delta i raseparaden på Dogs4all
19. – 20. november. Styret er avhengig av hjelp fra medlemmer for å kunne
gjennomføre dette.
 Planlegging av rasespesial og klubbens 20 års jubileum i 2017. Styret ønsker
gjerne innspill fra medlemmer på ønskede aktiviteter. Rasespesialen og feiring
av jubileum vil bli holdt på Hunderfossen camping 1.-3. september.
 Avlsrådet arrangerer oppdrette-r og hannhundsamling 17.september.
 Avlsrådet arrangerer mentalhelsetest 22. og 23.oktober.
 Styret ønsker innspill fra medlemmer på ønskede aktiviteter.
7. Valg
a. Nest leder, styremedlem, varamedlemmer til styret
b. Valgkomité (leder, medlem og vara-medlem)
c. Revisor og vara-revisor
Verv på valg
Nest leder (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2år)
Vara-styremedlem (1 år)
Vara-styremedlem (1 år)
Revisor
Vara-revisor
Leder valgkomitè
Valgkomitè medlem
Valgkomite varamedlem

Kandidat
Tine Therese Berg
Bertil Berg Olsen
Ann Kristin Johansen
Hege Solhaug
Tone Landsend
Madeleine Innholt Halle
Oda Wennerstrand
Elisabeth Hanssen
Linda Sjømo

Følgende verv er ikke på valg i 2016:
Leder– Olaug Therese Josephsen
Styremedlem - Chanette Skjønberg
Nye verv valgt med akklamasjon.
8. Saker til vedtak
a. Endring av regelverket
En skrivefeil i årsmøtepapirer, punkt b) ”Leder for 2 år…”, skulle stått ”Nestleder for 2 år….”.
For mer utfyllende info se vedlegg.
Endringer godkjent.

2
Referat fra årsmøte Norsk Kooikerklubb 2016

Norsk Kooikerklubb
b. Beholde endring av utgivelse av Kooiker´n
For mer informasjon se vedlegg.
Sak godkjent.
9. Eventuelt (saker til diskusjon)
 Øke medlemstall:
Det ønskes mer medlemmer i klubben. Det ønskes innspill fra medlemmer for
hvordan klubben skal bli mer attraktiv for nye medlemmer. Styret skal jobbe med et
forslag for å få oppdrettere til å verve valpekjøpere som nye medlemmer.
Dokumenter:
 Vedlegg 1 - Endring av lovene til Norsk Kooikerklubb
 Vedlegg 2 – Brev fra Norsk Kennel Klub
 Vedlegg 3 - Forslag til å beholde endring av utgivelse av Kooiker´n

________________
Hege Solhaug

________________
Toril Goksøyr
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Vedlegg 1
Endring av Norsk Kooikerklubbs lover
Endring av NoKos lover for følgende paragrafer.
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Lagt til setningen «NoKo har per 4.juni 2016 verneting i Karmøy Kommune.»
§3-1 Høyeste myndighet
Gjeldende:
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes én gang pr kalenderår.
Endres til:
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 8.juni.
§3-4 Årsmøtets oppgaver
Gjeldende:
a) Velge:
a. Leder for 2 år
b. 4 styremedlemmer for 2 år1
b.i. 1 styremedlem velges, og følger leders valgperiode
b.ii. 3 styremedlemmer velges, og følger en valgperiode forskjøvet med 1
år i forhold til leder.
c. 2 varamedlemmer for 1 år
d. Revisor og vararevisor for 1 år
e. Valgkomite med leder og 1 øvrig medlem for 1 år
Endres til:
a) Velge:

a. Leder for 2 år
b. Nest-leder for 2 år, følger en valgperiode forskjøvet med 1 år i forhold til leder.
c. 3 styremedlemmer for 2 år.
c.i. 1 styremedlem velges, og følger leders valgperiode
c.ii. 2 styremedlemmer velges, og følger en valgperiode forskjøvet med 1
år i forhold til leder.

d. 2 varamedlemmer for 1 år
e. Revisor og vararevisor for 1 år
f. Valgkomite med leder, et øvrig medlem og et varamedlem for 1 år.
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§5-1 Valgkomité
Gjeldende:
Valgkomiteen består av leder og 1 medlem. Leder har ansvaret for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.
Endres til:
Valgkomiteen består av leder, et medlem og varamedlem. Leder har ansvaret for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til
alle de verv som skal besettes.

Bakgrunn for endringen
Bakgrunnen for endingene er brev mottatt fra Norsk Kennel Klub 24.mars 2014, se vedlegg 2.
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Vedlegg 2

Brev fra Norsk Kennel Klub
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Vedlegg 3

Forslag til å beholde endring av utgivelse av Kooiker´n
Bakgrunn for endringen
For å få ned utgiftene i klubben ble det på årsmøtet i 2015 vedtatt en prøveordning for
utgivelsen av Kooiker´n. Det har i 2015 ikke blitt gitt ut Kooiker`n i papirformat, men på mail til
medlemmer av klubben. Det har kommet inn en tilbakemelding på dette, av medlem som
ønsket å beholde papirformat. Ved utsendelse av mail har der flere ganger kommet svar fra
medlemmer med kommentarer til bladet og spørsmål. Styret ser på dette som positivt.
Det har tidligere kostet ca 46 000 kr i året (2014). I 2015 gikk klubben ca 25 500 kr i pluss.
Hadde vi gitt ut Kooiker`n på papirformat hadde klubben gått med 20 500 i minus. Noe som
hadde slått klubben konkurs.
Foreslår å beholde praksis med å utgi Kooiker`n/nyhetsbrev på mail.
Forslaget er sendt inn av Olaug Therese Josephsen på vegne av styret i Norsk Kooikerklubb.
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