
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK MYNDEKLUBB 

 

Tid: 25.03.2017 kl. 13.00 

Sted: Røa samfunnshus, Tore Hals Mejdells vei 8, Oslo 

 

Antall stemmeberettigede: 40 (2 personer forlot møtet før det ble stemt over innkomne forslag og valg) 

I tillegg godtok generalforsamlingen 1 observatør. 

 

1. Åpning  

Leder av NMK, Siv-Lene Havold Stene, åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen. 

2. Godkjenning av innkallingen 

Det ble stilt spørsmål fra Jeanette Hjellvoll Eggan om hvorfor de kandidater hun hadde sendt inn forslag 

på, ikke var tatt med i valgkomiteens innstilling. Hans-Jonny Schelderup Nilsen fra valgkomiteen 

besvarte hennes spørsmål. Mail var sendt Espen Uvaag på hans private e-postadresse (ikke til 

valgkomiteens egen e-postadresse). Siden Espen var gått ut av valgkomiteen og ikke hadde 

videreformidlet mailen, hadde valgkomiteen følgelig ikke mottatt disse forslagene til kandidater. 

Hjellvoll Eggan påpekte at samme private mailadresse til valgkomiteen også lå på NMKs hjemmeside. 

Per Haakon Vestby foreslo at styret skulle beklage forholdene rundt innmelding til valgkomiteen. Leder 

Siv-Lene Havold Stene tok deretter ordet og beklaget på vegne av styret at denne situasjonen hadde 

oppstått.  

Innkallingen for 2016 ble godkjent. 

3. Valg av ordstyrer: Bjørg Foss 

4. Valg av referent: Anne Maisey 

5. Valg av tellekomite: Mona Bidne og Jeanett Hjellvoll Eggan. 

6. Valg av to personer til å underskrive protokollen: Kirsten Walhovd og Kristin Roaas. 

7. Styrets årsberetning 

Merknader til årsberetningen: 

LC: Høstprøven 2016: Det ble stilt spørsmål fra salen om når man kan forvente et svar fra NKKs 

disiplinærkomité på en sak vedr. høstprøven som komiteen hadde fått til behandling. Styret svarte at det 

ikke visste hvor lang tid saksbehandlingen ville ta, men at svaret ville bli offentliggjort umiddelbart.  

Årsberetningen for 2016 godkjent. 

8. Regnskap 

Merknader til regnskapet: 

– Regnskapet til NLCK: Per Haakon Vestby etterlyste regnskapet til NLCK med underbilag og ba om svar 

på hvor dette kunne finnes. Bjørg Foss svarte at permen med regnskap for 2016 var levert inn, men at 

regnskapet ikke var satt opp. Flere i salen tok til orde for at regnskapet burde komme inn til 

generalforsamlingen i god tid, og styret forsikret om at mye arbeid går med til å få dette i orden innen 

fristen hvert år. Når det gjelder NLCK, har det vært vanskelig å få inn regnskapet flere år på rad, og for 

2015 manglet det bilag for ca. kr 7000.  



Elisabeth Nymann mente generalforsamlingen ikke kunne godta dette. Hun ba om at 

generalforsamlingen påla det kommende styret å følge opp situasjonen, og om nødvendig ta saken 

videre. Dette ga generalforsamlingen sin tilslutning til. 

- Det ble også påpekt fra styret og flere i salen at regnskapet som er vedlagt innkallingen er NMK’s 

hovedregnskap og der er ikke de forskjellige utvalgene/komiteene iberegnet da disse har egne regnskap. 

– Carl Fredrik Christensen ba om at regnskapet til neste år blir satt opp med flere noter slik at det blir 

lettere å se bakgrunnen for postene. Dette sa styret seg enig i. 

– Per Haakon Vestby ville ha følgende protokolltilførsel: Han påpeker at regnskapet for underliggende 

utvalg ikke er innarbeidet i regnskapet, og at regnskapet derfor er ufullstendig. 

Regnskapet for 2017 ble godkjent. 

9. Budsjett 

Revisor Anne Grethe Kleffelgård leste opp revisorrapporten og sa at regnskapet stemte, men at hun 

anbefalte for kommende år å sette opp regnskapet med klarere skiller mellom utstillingskonto og 

driftskonto . Dette for å få bedre oversikt over hva de forskjellige kontiene inneholder. 

Generalforsamlingen tok revisors kommentarer til etterretning. 

 

Merknader til budsjettet:  

Flere spurte om størrelsen på den forventede inntekten på utstillingsposten, som for 2017 er satt til kr 

440 000. Styret forsvarte dette med at i 2017 er NMK alene drifter begge dager av 

Hallingdalsutstillingen, og at summen etter deres mening er realistisk. Det ble også minnet om at alle 

utvalg skal hjelpe til med personell på denne utstillingen.  

Budsjettet for 2017 ble godkjent. 

10. Innkomne forslag (38 stemmeberettigede til stede) 

Forslag 1:  

Styret anbefalte å opprettholde dagens medlemskontingent.  

Forslaget vedtatt ved akklamasjon. 

 

Forslag 2: Forslag til endring i sammensetningen av NLCK 

Forslagsstiller Per Haakon Vestby orienterte om bakgrunnen for forslaget. 

Forslaget vil innebære at NWK blir fullverdige medlemmer av NLCK med tre medlemmer, disse ble 

foreslått tatt fra NMKs andel på seks medlemmer. Etter at NWK ble egen raseklubb 01.01.2017, er det 

etter deres oppfatning naturlig at de får sin plass i NLCK.  

Lene Tryggestad orienterte fra Norsk Greyhound Klubbs generalforsamling der samme forslaget var 

blitt nedstemt noen dager tidligere. Dette innebar at forslaget uansett var falt, da forandring krever 

samtykke fra både NMK og NGK. Hun sa videre at det er en gjeldende oppfatning at whippet har en 

naturlig plass i NLCK, men at man ønsker at denne endringen skjer gradvis når klubben har vært i drift 

en stund, og at det er viktig å ikke ha hastverk i denne prosessen. 

Det ble også påpekt at dette krever en endring/revidering av mandatet gitt fra NMK/NGK til NLCK, 

samt at representanter til NLCK velges på de respektive klubbers generalforsamling. Det må også 



utarbeides en modell for hvor mange representanter det skal være fra hver klubb. Styret i NMK 

utarbeider dette til neste års generalforsamling, og ber NGK om å gjøre det samme. 

Vestby sa seg fornøyd med at flere tok til orde for at NWK på sikt har en naturlig plass i NLCK. 

Avstemming: Ja: 3, Nei: 35  

 

Forslag 3:  

Styret i Norsk Myndeklubb ønsker å tilby Norsk Whippetklubb en representant med observatørstatus i 

NLCK. Dette med bakgrunn i at klubben er såpass nyetablert. 

Forslaget vedtatt ved akklamasjon. 

 

Forslag 4: Innspill til diskusjonen om fremtidens Norsk Myndeklubb. 

Dette var en orienteringssak, og Lene Tryggestad fra utvalget la frem arbeidet som de har sett på som 

en kartlegging. Det er ønsket kontaktpersoner/avdelinger i flere landsdeler, her peker spesielt 

Tromsø, Stavanger og Bergen seg ut. 

Merknader til orienteringen: Tone Berger opplevde ikke at undersøkelsen var tilstrekkelig 

anonymisert, og tror man hadde fått høyere svarprosent hvis det hadde hvert tilfellet.  

Det var et ønske om å forlenge svartiden, da i en annen programvare som sikret anonymiteten. 

Styret jobber videre med dette. 

 

Forslag 5: Utrede konsekvensene for at lure coursing fristilles fra NMK (og NGK) og søker opptak som 

selvstendig samarbeidende klubb under NKK. 

Lene Tryggestad orienterte om arbeidet i dette utvalget som hadde lidd under arbeidsmengden det 

innebærer å sitte i NLCK. Dette er et tema man må komme tilbake til. 

 

11. Valg  

Styret: 

Leder: Siv-Lene Havold Stene – ikke på valg, 1 år igjen. 

Nestleder: Renata E. Goel – velges for 2 år, ny. 

Sekretær: Heidi E. Hoff – velges for 2 år, gjenvalg. 

Kasserer: Steinar Arstad – ikke på valg, 1 år igjen. 

Styremedlem: Svein Aaslund – ikke på valg, 1 år igjen. 

Styremedlem: Elisabeth Nymann – velges for 2 år, ny 

Vara styremedlem: Åge Gjetnes – velges for 1 år, gjenvalg 

Vara styremedlem: Bjørg Foss – velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

Revisor: 

Revisor: Anne-Grethe Kleffelgård – ikke på valg, 1 år igjen. 

Vararavisor: Anita Weirud – velges for 2 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 



 

Arbeidsutvalget for afghansk mynde: 

Line Fugde – ikke på valg, 1 år igjen 

Hans-Jonny S. Nilsen – ikke på valg, 1 år igjen 

Ann-Magritt Rading – velges for 2 år, gjenvalg 

Tove Kristiansen – velges for 2 år, gjenvalg 

Solveig Mellemsæter – velges for 2 år, ny 

Anita Anderson-Elstad Kleiven – velges for 1 år, ny 

Jannike Lassen – velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

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

( APSSU): 

Kirsti Hovden – ikke på valg, 1 år igjen 

Eirin Emaus – velges for 2 år, gjenvalg 

Geir T. Land – velges for 2 år, gjenvalg 

Kari-Anne Jacobsen – velges for 2 år, ny 

Joanna Engvik – velges for 2 år,ny 

Jonny Stenbreden – velges for 1 år, gjenvalg 

Valgt ved akklamasjon 

 

Arbeidsutvalget for borzoi: 

Asta Slapø – ikke på valg, 1 år igjen 

Marit Folgerø – ikke på valg, 1 år igjen 

Maren Berger – ikke på valg, 1 år igjen 

Tone K .Berger – velges for 2 år, gjenvalg 

Ole Hovland – velges for 2 år, ny 

Borghild Birkenes – velges for 2 år, ny 

Marit Stene – velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

Arbeidsutvalget for italiensk mynde: 

Anette Nodeland – ikke på valg,1 år igjen 

Jeanette Amundsen – ikke på valg, 1 år igjen 

Lena S. Dahl – velges for 2 år, gjenvalg 

Marie S. Dahl – velges for 2 år, gjenvalg 

Regine Jensen – velges for 2 år,gjenvalg 

Siri Agnete Moen Borgen – velges for 2 år, ny 

Vera Margareta Havn – velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 



 

Arbeidsutvalget for saluki: 

Milla Stav Nilsen – ikke på valg, 1 år igjen 

Linn Mari Sørgård – ikke på valg, 1 år igjen 

Andrea Victoria Haugland – velges for 1 år, ny 

Cathrine Fareth – velges for 2 år, ny 

Kristin Roaas – velges for 2 år, ny 

Astrid Cecilie Joensen – velges for 2 år,ny 

En kandidat var falt ut da det hadde vært en misforståelse mellom VK og kandidaten. VK redegjorde for 

dette og generalforsamlingen aksepterte kandidaten inn i SU. 

Eva Stav Nilsen- velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund: 

Kirsten Walhovd – ikke på valg, 1 år igjen 

Ragnhild Raanes – ikke på valg, 1 år igjen 

Kristin Ellingsen – ikke på valg, 1 år igjen 

Brit Sørum – velges for 2 år, gjenvalg 

Liv Vogt Johansen – velges for 2 år, gjenvalg 

Mona Bidne-velges for 2 år, gjenvalg. 

Valgt ved akklamasjon 

 

Redaksjonskomiteen: 

Redaktør: Bjørg Foss – ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem: Randi Juliussen – ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem: Ann-Magritt Rading – ikke på valg, 1 år igjen. 

Valgt ved akklamasjon 

Det foreslås å innstille 2 medlemmer for 2 år, og 1 medlem for 1 år på generalforsamlingen i 2018. 

 

Utstillingskomiteen: 

Åge Gjetnes – ikke på valg, 1 år igjen 

Bjørg Foss – ikke på valg, 1 år igjen 

Ingunn Ohrem – ikke på valg, 2 år igjen 

Tove Kristiansen – ikke på valg, 2 år igjen 

Asta Slapø – velges for 3 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

Utregner Årets mynde: 

Kirsti Hovden – ikke på valg, 1 år igjen 

Lena S. Dahl – velges for 2 år, gjenvalg 



Valgt ved akklamasjon 

 

Lure coursing-komiteen: 

Simon Tien Hansen – ikke på valg, 1 år igjen 

Kristin Roaas – velges for 2 år, ny 

Astrid Cecilie Joensen – velges for 2 år, ny 

Roy Tore Trøan – velges for 1 år, ny 

Valgt ved akklamasjon 

 

Det var sendt inn tre forslag på kandidater som varamedlemmer til LC-komiteen. Kun to kan bli valgt, 

og avstemningen ga følgende resultat: 

Svend E. Bjørnewall: 30 stemmer 

Jeanette H. Eggan: 31 stemmer 

Inger Marie Rivrud: 15 stemmer 

Svend E. Bjørnewall og Jeanett H. Eggan ble følgelig valgt 1 år, og begge ny. 

 

Utregner Årets LC-mynde: 

Ivaretas av LC-komiteen 

 

Matrialforvalter: 

Svein Aaslund – ikke på valg, 1 år igjen 

 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Anne Maisey – velges for 2 år, ny 

Medlem: Lene Tryggestad – ikke på valg, 1 år igjen. 

Medlem: Kirsti Hovden – velges for 2 år, ny 

Varamedlem: Ine Linken Havold – velges for 1 år, ny. 

Valgt ved akklamasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


