Norsk Kooikerklubb

Referat årsmøte i
Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015
Tid: 8.februar, kl. 14.00
Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen.
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).
Referent: Chanette Skjønberg
Signering: Gro C. Havnen og Hege Solhaug
3. Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2014
a. Styrets gjennomgang
Kort oppsumert (for mer detaljer se årsmøtepapirene): Rasespesial, rasestand på
Dogs4all, kooikerturer og planlegging av neste års utstilling.
b. Avlsrådets gjennomgang
Kort oppsumert (for mer detaljer se årsmøtepapirene): Arbeidet med RAS (rase
spesifikke avlsstrategier), laget foldere om rasen, om hannhunder i avl og om tisper i
avl og arbeidet med clubregisteret.

Årsberetning gjennomgått og godkjent.
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2014
Regnskapet viser at klubben har underskudd dette året og har ett driftsresultat på 10847,91kr. Klubben har fortsatt kapital på bok, men den minker da klubben har gått
med underskudd de tre siste årene.
Revisor Kari Zimmer har godkjent regnskapet.
Årsmøtet godkjenner regnskapet.
5. Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2015
Kommentar fra årsmøtet: Det vil komme noe utgifter til porto for Proshopen, men disse
vil bli tilbakebetalt fra kundene.
Budsjettet er satt opp for å gå i balanse. Budsjett godkjent.
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6. 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.
o Det vil bli holdt stand. Det er budsjettert 7000kr til standleie og utstyr.
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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Valg
a. Leder , medlemmer til styret, Varamedlemmer til styret,
b. Valgkomité
c. Revisor

Verv på valg
Leder (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (1 år)
Vara-styremedlem (1 år)
Vara-styremedlem (1 år)
Revisor
Valgkomitè

Valgt inn
Olaug Therese Josephsen
Chanette Skjønberg
May-Britt Eriksson
Bertil Berg-Olsen
Hilde Marie Svendsen
Madeleine Innholt Halle
1) Oda Wennerstrand
2) Elisabeth Hanssen
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Følgende verv er ikke på valg i 2015:
Styremedlem – Tine Therese Berg
Styremedlem - Lisbeth Sylte
Nye verv valgt med akklamasjon.
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Saker til vedtak
a. Endring av regelverket ang dato for årsmøtet.
Tidligere ordlyd:
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15.mars.
Ny lov vil lyde:
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes en gang pr kalender år.
b. Økonomi
i. Endring av utgivelse av Kooiker`n grunnet høye kostnader.
For alle forslag se årsmøtepapirene.
Årsmøtet diskuterte og stemte på forslag og flest stemmer gikk til forslag
1: Gi ut Kooiker´n som PDF utsendt per e-post istedenfor trykket blad
sent per post.) I 2015 vil da kooikern ikke komme i papirutgave i
posten, men på mail.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en prøveordning i 2015. Ny
vurdering vil bli tatt på årsmøtet i 2016 på bakgrunn av
tilbakemelding fra medlemmene.

ii. Økning av medlemskontingent
Forslag om å øke medlemskontingent om ikke endring i utgivelse av
Kooiker´n. Årsmøtet valgte å stemme over dette forslaget selv om
endring av Kooiker´n ble vedtatt.
Forslag enstemmig nedstemt. Medlemskontingent fortsetter å være på
250 kr.
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Orientering/diskusjon:
a. Mentalbeskrivelse (MH) av Kooikerhund
Avlsrådet ønsker å sette opp en uoffisiell MH test før sommeren. Her vil det bli
mulighet for rundt 16 ekvipasjer å delta. Startavgift vil være om lag 500kr.
Avlsrådet ser på denne testen som en god måte og kartlegge mentaliteten på
kooikere i Norge.
Avlsrådet kommer tilbake med dato.
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b. Helseundersøkelse
Avlsrådet har sendt inn søknad til styret angående finansiering for utførelse av
helsetest for kooikerhunder i Norge. For kartlegging av eventuelle plager og
sykdommer. Spørreundersøkelsen vil bli utformet av Norges veterinærhøyskole
i samarbeid med avlsrådet.
Styret vil ta stilling til om NoKo ønsker å utføre dette, på neste styremøte.
c. Utstillingskrav ved avl
Noen medlemmer ønsker å endre utstillingskravet for valpeformidling gjennom
klubben fra excellent til very good. Dette for å ikke ekskludere individer med
andre gode kvaliteter fra avl. Diskusjon på årsmøtet viser at medlemmene har
delte meninger om dette forslaget.
Avlsrådet vil diskutere dette videre og komme med ett forslag styret kan ta
stilling til.
10 Eventuelt (saker til diskusjon):
Styret oppfordrer til mer engasjement fra medlemmer, slik at vi kan få til fler aktiviteter i
løpet av ett år.
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