Innkalling til årsmøte i
Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2016

Tid: 4.juni, kl. 10.00
Sted: Drammen travbane, Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen
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 2015
a. Styrets gjennomgang
b. Avlsrådets gjennomgang
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2015
5. Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2016
6. Planer for drift og aktiviteter i 2016
7. Valg
a. Nest leder, styremedlem, varamedlemmer til styret
b. Valgkomité (leder, medlem og vara-medlem)
c. Revisor og vara-revisor
8. Saker til vedtak
a. Endring av regelverket
b. Beholde endring av utgivelse av Kooiker´n
9. 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.
Dokumenter:
 Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2015
 Regnskap og budsjett
 Revisjonsrapport
 Planer for drift og aktiviteter i 2016
 Personer/verv på valg
 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

Norsk Kooikerklubb

Årsberetning for
Norsk Kooikerklubb 2015
Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 8. februar
2015 til 4.juni 2016. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo I
Drammen 4.juni 2016.
1. Styrets sammensetning
Etter valg på årsmøtet 2015 frem til september 2015 vært som følger:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Olaug Therese Josephsen (2014 – 2017)
Chanette Skjønnberg (2015 – 2017)
Tine Therese Berg (2014 – 2016)
May Britt Eriksson (2015 – 2016)
Lisbeth Sylte (2014 – september 2015)*

Varamedlem:
Varamedlem:

Bertil Berg Olsen (2015 - september 2015)
Hilde Marie Svendsen (2014 - 2016)

* Lisbeth Sylte måtte av personlige årsaker tre ut av sitt styreverv september 2015.
Dette medførte omrokkeringer i styret med hensyn til verv. Bertil Berg Olsen trådde inn
som fast styremedlem. Medlemmene ble varslet om dette via nyhetsbrev på mail.
Fra september 2015 til juni 2016 har styret sammensetning vært som følger:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Olaug Therese Josephsen (2014 – 2017)
Chanette Skjønnberg (2015 – 2017)
Tine Therese Berg (2014 – 2016)
May Britt Eriksson (2015 – 2016)
Bertil Berg Olsen (september 2015 - 2016)

Varamedlem:

Hilde Marie Svendsen (2014 - 2016)

Alvsrådet sammensetning i 2015
Avlsrådet har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Internasjonal kontakt:
Styrets representant:
Medlem:
Medlem:

Hege Solhaug
Toril Goksøyr
Tine Therese Berg
Ingeborg Blakkisrud
Hilde Marie Svendsen
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2. Andre verv tilknyttet klubben i 2015
Valgkomité:

Oda Wennerstrand og Elisabeth Hanssen

Revisor:

Madeleine Innholt Hall

3. Styrets arbeid 2015
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
o Avlsarbeid
o Svare på forespørsler fra utstillingsarrangører
o Behandlet søknader fra medlemmer om økonomisk støtte til kursing.
o Fått på plass ny logo.



Medlemsaktiviteter i 2015:
o Kooikersamlinger flere steder i landet den 30.mai.
o Organisering av stand for NoKo på Europeand dogshow i Norges Varemesse
4. – 6. september.
o Planlegging, organisering og gjennomføring av raseutstilling på Lillestrøm i
5.september i forbindelse med European dogshow.



Kompetanseheving:
o Et medlemmer deltok på oppdretterskolen del 1.

4. Avlsrådets arbeid
Avlsrådet har i 2015 hatt ett møte og utstrakt kontakt via mail og Facebook gruppe. Det har
arbeidet med følgende saker:










Svart på henvendelser fra kooikereiere og andre
Oppdatert Clubregisteret og ZooEasy
Oppdatert valpeformidlingen, føringer for avl og helseinformasjon på hjemmesiden til
NOKO
Helse og atferdsundersøkelse for Kooikerhund er gjennomført. Undersøkelsen er
anbefalt av NKK og gjennomført i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Ansvarlig var
professor i genetikk Frode Lingås. Svarandelen var 60 %, sett i forhold til
registreringstallene siste 10 år, noe som er meget bra. Rapport med resultater er lagt
ut på hjemmesiden til NOKO. Resultatene vil bli brukt i avlsarbeidet og i informasjon
om rasen til kooikereiere og andre interesserte.
Mentalhelsetest (MH) er planlagt, og gjennomføres høsten 2016.
Informasjon om sykdommen Polymyositt i Kooiker’n
Informasjon og råd til nye oppdrettere gjennom personlig kontakt og i Facebookgruppe
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Norsk Kooikerklubb
Gitt høringssvar til NKK ang forslag til endringer i etiske grunnregler for avl og
oppdrett, punkt 2 og 7.
Det jobbes med å få flere hannhunder i avl. Avlsrådet har hatt kontakt med flere
hannhundeiere og bidratt med informasjon, råd og oppfordring om å klargjøre hunden
for avl.
Føringer for avl vurderes kontinuerlig. I løpet av 2015 er følgende endringer foreslått
av Avlsrådet og vedtatt av Styret:
1. Det gis muligheter for dispensasjon fra oppnåelse av Excellent på minst en
utstilling. Et av foreldredyrene må ha oppnådd Excellent mens den andre kan ha
Very Good. Dårligere utstillingsresultater enn Very Good aksepteres ikke.
Søknaden må begrunnes med utstillingskritikker og evt. andre resultater.
2. Tisper bør være fylt 2 ½ år før parring. (Endret fra 2 år.)
3. Det anbefales at hannhunder etter to kull ikke parres før det første kullet har nådd
en alder på 18 mnd. Dette gjelder uavhengig av hvilket land kullene hører hjemme
i. Hensikten er å kunne ta hensyn til hvordan avkommet utvikler seg med tanke på
helse og atferd.
RAS (Rasespesifikke avlsstrategier for Kooikerhund) ble gjennomgått et år etter at den
ble godkjent, som fastsatt.
Subsidiering av utgifter til obduksjon av hunder som dør av sykdom uten at diagnose,
er faststilt er diskutert. Saken er utsatt pga. klubbens økonomiske situasjon.

5. Økonomi
NoKo har liten reserve på bok. I 2012 og 2013 blitt kjørt med planlagt underskudd. Målet for
2014 var å gå i balanse, noe som ikke ble tilfellet. Målet i 2015 var å gå ut med overskudd,
noe vi lyktes med. Hovedsakelig på grunn av stopp i utgivelse av Kooiker`n i papirformat.
Medlemsutvikling
Per april 2016 hadde NoKo 184 medlemmer. Per januar 2015 var det 214 medlemmer. Noen
som utgjør en nedgang på 30 medlemmer. Medlemstallet anses som relativt stabilt..
6. Medlemsaktiviteter/tilbud
 Rasespesial i Lillestrøm 5.september 2015
Totalt ble det påmeldt 31 kooikere. Christen Lang fra Norge var dommer. Styret var
fornøyd med dagen og fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Utstillingen ble
gjennomført med åpen bedømming hvor dommeren nøye forklarte sine valg.
 European Dogshow 2015
NoKo hadde stand på rasetorget på messen. Standen ble godt besøkt av kooikereiere
og folk som var interessert i rasen.
 Kooikerturer/kooikersamlinger
Den 30.mai ble det arrangert kooikertreff flere steder i landet. I løpet av året har
klubbens medlemmer arrangert mindre treff rundt om i landet ved flere anledninger.
 Web og medlemsblad
o Oda Wennerstrand har vært ansvarlig for NoKos hjemmesider,
www.kooikerklubben.com.
o Medlemsbladet Kooiker`n har blitt gitt ut på mail i 2015. Det har blitt sendt ut 2
utgaver av Kooiker`n i tilegg til flere mailer med informasjon.
 Facebookaktivitet – Norske Kooikere/Kooikerprat
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Norsk Kooikerklubb
Norsk Kooikerklubb er kooikerklubbens facebookside hvor klubben formidler
diverse informasjon. Oda Wennerstrand, Olaug Therese Josephsen og Hege
Solhaug er administratorer for siden. Per april 2016 er det 673 personer som
følger siden.
Kooikerprat er en aktiv facebookgruppe som per april 2016 har 679
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.

Styret i NoKo 2016 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Karmøy, mai 2016
Olaug Therese Josephsen
Chanette Skjønberg
Tine Therese Berg
Bertil Berg Olsen
Hilde Marie Svendsen
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Resultatregnskap for Norsk Kooikerklubb 2015
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Balanse per 31.12.2015
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Revisjonsrapport Norsk Kooikerklubb for resultatregnskapet for 2015
Regnskapet er godkjent av revisor.
Inn/ut fra proshop-konto:
Ser veldig bra ut, en liten kommentar: Det kan være greit å klargjøre at prisene i Proshopen er
oppgitt i NOK.
Inn/ut fra hovedkonto:
Stort sett veldig bra, noen kommentarer:
• Et par minimale differanser mellom utlegg og kvitteringer, totalt positiv differanse på 8 øre.
(utlegg rasespesialen og porto 29.09 og stand utlegg Chanette Skjønberg 01.09) Hvis
utleggene er kontant, er dette greit, men så lenge utleggene er foretatt med kort/bank bør
også ører inkluderes. For ordens skyld.
• To kvitteringer av litt underlig kvalitet: hann/hun-stokkand (utlegg for ender 31.07) og
kvittering for dommer rasespesialen. (10.09)
• Mangler bomkvittering á 30 kr (Toril Goksøyr 05.02).
• Det ser også ut som om to overførsler har blitt reversert, det gjelder to overførsler per 01.03
til Olaug Therese Larsen, på hhv 301,50 kr og 698,02 kr. Dvs at det fremstår som om dere er
skyldig vedkommende 999,52 kr. Her foreligger det kvitteringer, overføringene er gjennomført,
men blitt returnert dagen etter med tekst «Tilbakeførsel (…) Konto (…) er avsluttet». Det virker
rett og slett som om kontonummeret ikke er korrekt.
Kassabeholdning:
Det foreligger to kvitteringer som jeg ikke finner matchende utlegg for i kontoutskrift - jeg antar
at disse ikke er gjort opp for? Dette er i og for seg uproblematisk, men uheldig for
vedkommende som har stått for utleggene. Dette er kvitteringer for porto til sending av
regnskap og kontorrekvisita. Er disse utleggene refundert fra kassebeholdningen? Det er ikke
mulig for meg å etterkontrollere kassebeholdningen uten at denne også føres ned. Det står
også oppført i balanseregnskapet en økning i kassebeholdningen på 1504 kr – dette har jeg
ingen mulighet for å kontrollere.
Videre gjennomgang av regnskap, vel å merke er dette gjennomgått av en som ikke kjenner
særlig til hundeklubbmiljøet, så jeg har ingen intuitiv forståelse av hva som er hva, kjenner
ikke helt sjargongen.
DRIFTSINNTEKTER:
Medlemsinntekter:
Det som har blitt merket av i transaksjonsutskriften som medlemskontingenter, utgjør samlet
sum på 48 900 kr, mens oppgitt i regnskapet står det oppgitt kontingentinntekt på 50 025 kr,
noe som utgjør en differanse på 1125 kr.
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Utstilling:
Det er nærliggende å tro at overførselen fra transaksjonsutskriften på 15 245 kr fra NKK per
06.10 er det beløpet det henspeiles på ved «Utstilling» under driftsinntekter. Her står det
oppført en inntekt på 15 119,50 kr, så her har vi en differanse på 125,50 kr.
Renter:
OK.
Proshop:
Såvidt jeg kan se har samlet sum inn på konto i Proshop vært 1411,81 kr, mens det står
oppført i regnskapet en inntekt på 3023 kr. Dette tilsier en differanse på 1611,19 kr. Hvor
finner jeg igjen disse pengene? Proshopen ser forøvrig korrekt ut i balanseregnskapet.

DRIFTSUTGIFTER:
Her ser det meste greit ut, med unntak av at tidligere nevnte overføringer til Olaug Therese
Larsen er tatt med i utgifter til tross for at disse ble reversert.

Totalt sett ser jeg ingen store varsellamper med regnskapet, til tross for noe småslurv her og
der. Jeg skulle gjerne sett at det ble ført en viss logg på kassebeholdningen.

Oslo, 2.mai 2015.
Madeleine Innholt Halle

Kommentarer fra styret:
Inntekt på kontingent har gått noe ned siden 2014, dette skyldes noe synkende medlemstall.
Medlemstallet har også tidligere variert litt fra år til år. Utstillingen ble i motsetning til tidligere
år kjørt med overskudd, dog bare på 1170,50 kr. Formålet med utstillingen er ikke å tjene
penger til klubben, men er en grei bonus for alt arbeidet som blir lagt ned for å få den i stand.
Utgiftsposten Kurs/avlsarbeid dekker for 2015 helseundersøkelsen som ble gjennomført, samt
et medlem som deltok på oppdretterskolen. Utgifter til Kooiker`n er betaling for siste utgave i
2014. Norsk Kooikerklubb har et positivt resultat for 2015 og går kr 25 653,68 i pluss. Disse
kommer godt med til klubbens 20 års jubileum i 2017. I tillegg er det viktig å ha penger på bok
for uforutsette utlegg.
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Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2016
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Planer for drift og aktiviteter i 2016 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 2016
Styret vil i tillegg til sine faste ansvarsområder jobbe med følgende:
 Kooikerutstilling 4.juni i Drammen
Raseutstillingen i 2016 er tilbake i Drammen hundepark, men denne gang arrangeres den
samme helg som NKK Drammen. Dette håper vi at vil øke deltagelsen på vår utstilling.
Dommer er rasespesialist Wim Wellens fra Nederland.
 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.
 Dogs4all 2016 (19. – 20. november)
Norsk Kooikerklubb ønsker å ha rasestand på Dogs4all i Lillestrøm. Vi ønsker også å delta
på raseparade om det arrangeres.
 Kooikerutstilling 2017 og fering av klubbens 20 års jubileum
Styret har startet planleggingen av raseutstilling i 2017. Utstillingen kommer til å finne sted
på Hunderfossen camping i Lillehammer. Dommer er Diana Striegel fra Nederland. Hun
kommer også til å holde et foredrag om rasen i løpet av helgen. 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.
 Kooikerutstilling 2018
Styret starter arbeid med utstilling for 2018.
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3. Avlsrådet 2016
Avlsrådet vil i tillegg til sine faste ansvarsområder jobbe videre med de målene som er fastsatt
i RAS.
Sentrale saker er:








Mentalhelsetest arrangeres 22. og 23. oktober i Østlandsområdet, for inntil 20
kooikere. På testen denne helgen legges grunnlaget for ønskede verdier for kooikeren.
Mer informasjon kommer.
Oppdrettersamling arrangeres 17. september 2016, for oppdrettere og hannhundeiere.
Alle som er interesserte i avl inviteres. Hensikten er å bidra til at føringene for avl
gjøres kjent og følges samt dele kunnskap og diskutere sentrale tema. Helse- og
atferdsundersøkelsen vil bli tatt opp. Oppdrettersamlingen er samtidig et tiltak for å få
flere hannhunder i avl. Samlingen vil bli holdt i Osloområdet.
Iverksetting av tiltak for å få flere hannhunder i avl.
Vurdere hvordan resultatene fra Helse- og atferdsundersøkelsen best kan benyttes, og
iverksette tiltak på bakgrunn av dette.
Arbeide med å få resultater av gentester registrert i Dog Web.
Oppdatere endringer i føringer for avl i RAS.

Avlsrådet i 2016 vil bestå av:
Toril Goksøy, Hege Solhaug, Tine Therese Berg, Hilde M. Svendsen og Ingeborg
Blakkisrud.
4. Kooiker`n
I 2015 har Kooiker`n blitt gitt ut digitalt (sendt på mail til medlemmer). Dette har fungert
fint, foruten om at noen medlemmer ikke har registrert e-post eller har gammel e-post
registrert. Det har kommet en melding fra medlem som ønsket bladet i papirformat. Det
har kommet flere mail med svar på ting de lurer på fra det som står i Kooiker`n. Denne
kommunikasjonen har vi ikke hatt tidligere når bladet har blitt gitt ut i papirformat.


Redaktør til KOOIKER’N
Det er p.d.d leder i klubben som setter sammen og sender ut Kooiker`n. Det er
ønskelig at flere sender inn innhold til å ha med.



Utgifter til KOOIKER’N
I 2015 har de ikke vært noen utgifter i forbindelse med Kooiker`n.

5. Investeringer/større utlegg
Målet for 2016 er gå i pluss. Styret ønsker å få opp egenkapital da det planlegges et
større arrangement i 2017 for å feire klubbens 20 års jubileum. Det er også ønskelig å
ha penger på bok for uforutsette kostnader, samt kunne arrangere samlinger for
medlemmer. De største utgiftspostene vil være utstilling og avlsarbeid. Forøvrig se
budsjett på side 10.
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Personer/verv på valg 2016

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
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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. 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.

1

NoKo opererer ikke med valg av nestleder, og velger derfor 4 styremedlemmer utover leder.
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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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