
Generalforsamling Norsk Myndeklubb 22. mars 2014 

Referat 

Røa samfunnshus, kl. 15.00 

 

 

 

1. Åpning av Generalforsamlingen 

Leder Geir Guldberg ønsker velkommen til Generalforsamlingen. 

      45 stemmeberetige var tilstedet. 

 

 

2. Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen godkjennes uten anmerkninger. 

 

 

 

3. Valg av ordstyrer 

Carl Fredrik Christensen 

 

 

 

4. Valg av referent. 

Rose Marie Johansen 

 

 

 

5. Valg av tellekomitè 

Åge Gjetnes, Jorunn Jensen og Eli-Marie Klepp  

 

 

 

6. Underskrivelse av protokoll 

Elisabeth Sønju og Hans-johnny S Nilsen 

 

 



 

7. Styrets årsberetning 

Carl Fredrik Christensen går igjennom styrets årsberetning. 

 

På ekstraordinær generalforsamling 05.10.2013 ble styret supplert med: 

Leder:    Geir Guldberg 

Kasserer:   Christian Evensen 

Styremedlem:  Anka Grønvold 

 

Det var også innkalt til ekstraordinær generalforsamling 15.06.2013. Flertallet til stede 

underkjente innkallingen. Dette vedtaket har senere blitt forelagt NKK, som ikke kunne se at 

noe var gjort feil fra styrets side. 

 

Totalt har det i 2013 blitt avholdt 6 styremøter og det har vært tatt opp 54 saker. 

 

På den ordinære og den ekstraordinære generalforsamlingen ble alle tillitsverv besatt. Disse 

ble konkretisert i innkallingene, bekreftet i referatene fra generalforsamlingene, og senere satt 

inn i både Mynden og på nettsiden. 

 

Representant til NKKs Representantskap:  

Kirsti Hovden. Vara, Rose Johansen. 

Påmelding ble av ulike grunner dessverre sendt en dag for sent. I tillegg ble nære 

familiemedlemmer av begge to, kjørt på sykehus samme dag som RP møtet fant sted. 

 

Retningslinjer/konstituering av utvalgene:  

Det har blitt sendt ut nye retningslinjer til alle som har tatt på seg et tillitsverv.  

 

Oppsummering:  

 

Kommentarer 

Det ble hevdet at det skal være 4 æresmedlemmer. Syret vil sjekke medlemslisten med 

NKK. 

 

Aktiviteter i klubben i løpet av 2013:  

Klubben har avholdt to utstillinger i denne perioden:  

Pinseutstillingen på Gran i Hadeland og Hallingdalsutstillingen på Nesbyen. Begge 

utstillingene ble en suksess på alle måter.  

 

I tillegg har det blitt avholdt følgende møter:  

Møter mellom styret og utstillingskomiteen.  

Samarbeidsmøter med NGK i forbindelse med Pinseutstillingen.  

Mange samarbeidsmøter med Norsk Tibetansk Terrier Klubb vedrørende 

Hallingdalsutstillingen 2013.  

Det er også initiert et tettere samarbeide med alle klubber i gruppe 10, NMK, NGK og NUK. 



På grunn av at styret har hatt få medlemmer frem til oktober 2013, så har man måttet 

prioritere kraftig. 

 

Ny nettside og nytt format på Mynden 

Videre ønsket vi å ha fokus på å utvikle en bedre og mere brukervennlig hjemmeside. 

 Sammen med redaksjonskomiteen har vi laget kvalitetsmessig bedre Myndeblad med nytt 

format for å få bedre layout og ikke minst kvalitet på bilder. Styret valgte også å prioritere en 

sterk kostnadskontroll, da inntekter fra utstillinger er usikre, og vil kunne påvirke klubbens 

økonomiske frihet. 

 

Arbeidsutvalg/ komiteer:  

Arbeidsutvalgene for afghansk mynde, saluki og whippet har avholdt hver sin cert-utstilling.  

Hjortehundutvalget har arrangert sitt årlige valpeshow og Open Show. 

Italiener- og Borzoiutvalget har også avholdt sine Open-Show. 

Det har blitt arrangert én nasjonal og to internasjonale lure coursing-prøver i tillegg til en 

rekke treninger i regi av LC-utvalget. 

 

Samarbeid med utvalgene: 

I og med at styret måtte prioritere så sterkt, har dessverre ønsket om et tettere samarbeide med 

utvalgene ikke latt seg gjennomføre. For 2014 vil dette helt klart bli en prioritert sak, da vi 

registrerer at ikke alt er slik vi ønsker innen alle utvalg. Spesielt gjelder det utvalg hvor det år 

etter år trekker seg mange medlemmer i løpet av valgperioden, slik at det stadig nesten blir 

bare nye tillitsvalgte. 

 

ASSUP: 

Fra 2014 vil de 5 rasene Azawakh, Sloughi, Spansk galgo, Ungarsk mynde og Polsk mynde, 

bli slått sammen til 1 arbeidsutvalg, ASSUP. Dette i tråd med generalforsamlingsvedtak 2013. 

Se forøvrig valgkomiteens innstilling. 

 

Utstillingsdirektivet 

Det har vært et utstrakt samarbeid mellom styret og utstillingskomiteen. Blant annet har 

utstillingsdirektivet blitt justert og omarbeidet noe, slik at det kommer tydeligere frem hvilken 

linje klubben ønsker å følge. Ut fra dette, har alle søknader om utstillinger blitt godkjent, med 

unntak av 2 utstillinger på grunn av karenstid. 

  

Arbeidsutvalgenes årsberetning/regnskap:  

Arbeidsutvalgene for Afghansk mynde, Italiensk mynde Borzoi, Saluki, Skotsk hjortehund 

Whippet og Lure coursing, NMK avd Trøndelag har levert årsberetning og regnskap, mens 

det ikke har vært noen aktivitet innen Ungarsk mynde, Spansk galgo, Polsk mynde og 

Sloughi. 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsbladet Mynden:  

I forbindelse med styreendringer m.m., og manglende redaksjonskomite, ble det i 2013 kun 

utgitt 2 flotte nummer av medlemsbladet Mynden;  Høst-Mynden i svart-hvitt, Jule-Mynden i 

farger.  

 

Årsberetning/ regnskap legges ut på NMK nettside 

I tillegg vil også årsberetninger og regnskap for utvalgene bli lagt ut. 

 

 

 

8. Regnskap 

Styrets reviderte regnskap for 2013 er vedlagt. 

 

 

  Hovedregnskap: samlet overskudd 129.331,- 

Likviditetsbeholdning kr. 746.087,- 

 

Utstillingsregnskap: kommentar til Hallingdalsutstillingen regnskap som ikke ligger 

ved innkallingen til Generalforsamlingen 

 

Det ble fra Siv Lene Havold reist forslag om ikke å godkjenne regnskapet for 2013. 

Skriftlig avstemming for godkjenning av regnskapet  

BLANK: 4 stk 

JA: 15stk 

NEI: 26 stk 

Konklusjon: Regnskap ikke godkjent 

 

Styret må innkalle til ekstraordinær generalforsamling med kun en sak på agendaen. 

Godkjennelse av regnskapet for 2013. 

 

 

 

9. Budsjett 

 Ingen innsigelser fra Generalforsamlingen. 

Konklusjon: Budsjett for 2014 godkjent. 

 

 

 

10.  Innkomne forslag 

 

Forslag 1 



Fra styret: Godkjenning av klubbens lover. Små justeringer, i samråd med NKK. 

Endre paragraf 3.2.  Alle valg skjer skriftlig, utgår. 

                                    Dette dekkes inn under paragraf 3.1, hvor det fremgår at «Det kan alltid 

                                    kreves skriftlig avstemming». 

 

Endre paragraf 3.4.  Under punkt l) foreslås teksten i samråd med lure 

coursing utvalget, til å være: 4 medlemmer velges for 2 år + 2 

varamedlemmer velges for 1 år. 

 

Endre paragraf 5.1.  Valgkomiteen avgir ingen innstilling, utgår. 

ingen slår ihjel hovedsetningen i paragrafen, hvor det nettopp står at det 

er valgkomiteens ansvar å fremme forslag til kandidater til alle verv. 

Det er en innstilling. 

Avstemning av disse endringene ble gjort separat  

Paragraf 3.2 – godkjent 

Paragraf 3.4 – godkjent 

Paragraf 5.1 – frafalles av styret 

 

 

Forslag 2 

Fra styret:  Klubben søker NKK om følgende tilleggskrav for å oppnå tittelen norsk 

utstillings-champion for klubbens raser, gjeldende fra 01.01.2015. 

 

a) Minst ett av certifikatene må være vunnet på internasjonal utstilling 

arrangert av NKK eller på en årlig spesialutstilling utpekt av 

raseklubben. 

b) Hund som har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat fra ett annet 

land blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på 

internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på en årlig 

spesialutstilling utpekt av raseklubben 

 

 

 

 

Avstemming: 

  BLANKE: 2 stk 

 

  JA: 36 stk  

 

NEI: 6 stk  

 

 

11. Valg 



Åge Gjetnes fremmer misstillit til styret. 

Avstemming: 

  BLANKE: 3 stk 

  JA: 14 stk 

NEI: 27 stk  

Styret blir sittende.  

 

44 stemmeberetige (ett medlem forlot møte før valg ) til stede på 

Generalforsamlingen. Forhåndstemmer er innsendt til Kirsten Landsverk 

 

Alle foreslåtte har betalt medlemskontingent innen gjeldende frist. 

 

Valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte: 
  

Styret: 

Leder: Carl Fr. Christensen, valgt for 2 år 

Sekretær: Rose Johansen, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kasserer: Christian Evensen, valgt for 2 år 

Styremedlem: Jeanette Amundsen ( 18 stemmer ) valgt for 1 år 

  Geir Hammer ( 15 stemmer) 

Styremedlem: Andre' Lund, valgt for 2 år, ny 

Varamedlem: Kirsti Hovden, valgt for for 1 år 

Varemedlem: Elisabeth Sønju, valgt for 1 år, ny 
  

 

Arbeidsutvalget for afghansk mynde: 

  Torill Knudsen, valgt for 2 år, ny 

  Metta Magenta, trukket seg 

  Nina Tjøstheim, valgt for 2 år, ny 

  Nina Gulstad, valgt for 1 år, ny 

  Cecilie Horn Godokken, valgt for 1 år, ny  

  Unger Marie Hjelmeland, valgt for 1 år, ny  

 

 

 

Arbeidsutvalget for APSSU: azawakh, polsk mynde, sloughi, spansk galgo og ungarsk 

mynde  

Ines Blix,  valgt for 2 år 

Joanna Engvik, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Helen Ohlson, valgt for 2 år, ny 

Jonny Stenbrenden, valgt for 1 år 

Elisabeth Sønju, (ikke på valg, 1 år igjen) 



Ludmilla Koslow, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kirsti Hovden, (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

 
 Arbeidsutvalget for borzoi: 

Gina Sæther, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Tone Berger, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Espen Uvang, valgt for 2 år 

Mette Berger, valgt for 2 år, ny 

Marit Stene, valgt for 2 år, ny   
 

 
Arbeidsutvalget for italiensk mynde: 

Ludmilla Koslow, valgt for 2 år 

Anette Nodeland, valgt for 2 år, ny 

Lena S. Dahl, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Susanne Doksæter, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Marie S. Dahl, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Margaret I. Veigardsdottir; (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kirsti Hasselberg,valgt for 2 år, ny 

 

 

Arbeidsutvalget for saluki: 

Elisabeth E. Hoogstate, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Renata E. Goel, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Elin Engeli, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Marit Borgersen, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Annelise Wettergreen, valgt for 2 år 

Milla Stav Nilsen, valgt for 2 år, ny 

Sissel Anita Eggan, valgt for 2 år, ny  

 
  

Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund: 

Brit Sørum, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Mona Bidne, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Liv Vogt Johansen, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kirsten Walhovd, valgt for 2 år 

Ragnhild Raaness, valgt for 2 år 

Kristin Ellingsen, valgt for 2 år  

 

 

 

 

Arbeidsutvalget for whippet: 

Kirsten Landsverk, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Berit Lena Grøtterud, valgt for 2 år, ny 

Andre Lund, valgt for 2 år 

Marianne Haldar, valgt for 2 år 

Randi Juliussen, valgt for 2 år 

Jorunn Jenssen, valgt for 1 år, ny 



Geir Guldberg, valgt for 1 år, ny 
  

 

Lure coursing utvalget: 

Ivar Kvale, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Eva Kristine Wiik, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Steinar Mathisen, valgt for 2 år  

Thomas Klokkerhaug, valgt for 2 år 

Varamedlem: Ludmilla Koslow, valgt for 1 år 

Varamedlem: Kjell-Richard Breivik, valgt for 1 år, ny 

 

 

Redaksjonskomiteen: 

Eva Kristine Wik, valgt for 2 år 

Roxanne Meyer, valgt for 2 år 

 

 
 

Revisor: 

Ann Kristin Børsum, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Vararevisor: Annelise Wettergreen, valgt for 1 år, ny  
  

Utregning av Årets utstillingsmynde: 

Lena S. Dahl, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Joanna Engvik, (ikke på valg, 1 år igjen) 
  

Utregning av Årets LC-mynde: 

Ivaretas av lure coursing utvalget 
  

Materialforvalter: 

Bent Ove Knudsen, valgt for 2 år 
  

Utstillingskomiteen: 

Kirsten Landsverk, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Eli Marie Klepp, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Pia Madshus, (ikke på valg, 2 år igjen) 

Torill Knudsen, (ikke på valg, 2 år igjen) 

Odd Inge Skaar, valgt for 3 år, ny 
  

Valgkomiteen: 

Leder: Carl Fredrik Christensen, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Medlem: Kirsti Hovden, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Medlem: Elisabeth Sønju, valgt for 2 år, ny 

Varamedlem: Tor Kjell Hustøl, valgt for 1 år 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


