
 

 

 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NMK 23.03.2019 
 

Sted: Røa Samfunnshus, Tore Hals Mejdells vei 8, Oslo 
 
Antall stemmeberettigede ved start: 38  
(Noen stemmeberettigede forlot generalforsamlingen før all avstemming var gjort. Det ble 
hensyntatt ved opptelling) 
 
1.Åpning av generalforsamlingen  
Leder Siv-Lene Havold Stene åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen. 

 
2. Godkjenning av innkallingen  
Se kommentar under pkt. 7 
 
3. Valg av ordstyrer: Bjørg Foss 
 
4. Valg av referent: Heidi E. Hoff 
 
5. Valg av tellekomité: Lene Tryggestad og Hans Johnny Nilsen 
 
6. Valg av to personer til å underskrive referatet: Kariann Sundøy og Anne-Grethe Kleffelgård 
 
 
7. Styrets årsberetning 
Kommentar til styrets årsberetning:  
Kristin Roaas og Astrid Joensen trakk seg ikke fra utvalget, men meldte seg ut av klubben. 
 
Styret ble i 2017 pålagt av generalforsamlingen å rydde opp i LC-regnskapet som hadde store 
mangler fra tiden før 2016. Det ble påpekt at dette burde stått i årsrapporten. Styrets svar var at 
dette er en pågående sak som ble dokumentert i forrige årsrapport og i styrereferater som er lagt 
ut. Det har vært en problematisk sak, da opplysninger er personrelaterte og ikke offentlige. Saken 
er politianmeldt og dermed avsluttet fra styrets side.  
 
Det ble ytret ønske om å  utdype hvilken betydning Raseklubbenes fellesallianse (RFA) har for 
NMK. RFA er en sammenslutning av en rekke raseklubber i den hensikt å stå sterkere og ha en 
tydeligere stemme overfor NKK. På NKKs representantskapsmøte (RS) i 2018 var RFAs 
stemmegivning avgjørende for å få oppjustert antall internasjonale utstillinger til tilnærmet samme 
antall som før det ble besluttet å innføre nordiske utstillinger (med nordiske cert), og at det også på 
de nordiske utstillingene skal tildeles «vanlige» storcert (i tillegg til nordiske cert). RFA var også 
sterkt medvirkende til at klubbene selv nå kan bestemme om de vil beholde fullcert-ordningen 
eller gå tilbake til gammel ordning. Likeledes ble flere av RFAs innspill til den nye lovmalen for 
klubber og forbund tatt til følge og vedtatt på RS. 
 
 
8. Regnskap 
Styrets regnskap ble godkjent uten kommentarer  
 
 
9. Budsjett 
Styrets budsjett ble godkjent uten kommentarer  
 
 
 
 



 

 

 
10. Innkomne forslag 
 
Forslag 1: Norsk deltagelse i racing-EM og -VM 
Dette var ikke utformet som et forslag til vedtak og lot seg derfor ikke stemme over. Det var 
likeledes uklarhet om reglene for deltakelse, det vil si om norskeide hunder med utenlandsk lisens 
kan representere Norge. Styret oppfordret forslagstiller om å ta kontakt med styret i NMK/NGK, 
og eventuelt NLCK, for å få avklart regelverket og for eventuelt å få utarbeidet retningslinjer for 
denne sporten. Ettersom NLCK også er underlagt Norsk Greyhound Klubb, må også NGK tas med 
i denne avgjørelsen. 
Avstemming: Kan ikke stemmes over da det ikke er et forslag. Må sendes som sak til styret i 
NMK/NGK 
 
Forslag 2 : Opprettelse av avlsråd 
Våre mynder blir sett på som friske og uten de store helseutfordringer enkelte andre raser sliter 
med. Alle oppdrettere er forpliktet til å følge NKKs etiske regler for avl og oppdrett. Flere klubber 
som representerer raser som har helseproblemer, har avlsråd på grunn av NKKs restriksjoner. For 
øvrig er hver enkelt oppdretter ansvarlig for sitt arbeid. 
 
NMK har kontinuerlig fokus på helserelaterte utfordringer og har et meget godt samarbeid med 
raseutvalgene og veterinærer der det er nødvendig. Hver rase underlagt NMK har sin egen RAS 
(Rasespesifikke avlsstrategier), utarbeidet av raseutvalgene, der eventuelle utfordringer innenfor 
rasen er omtalt. Den enkelte oppdretter har, som nevnt, ansvar for å følge NKKs etiske regler for 
avl og oppdrett.  For øvrig har styret i NMK ingen myndighet til å blande seg inn i oppdretternes 
arbeid. Enkeltstående tilfeller av uønsket oppdrett vil ikke kunne bli løst med et avlsråd. 
Avstemming: Ved håndsopprekking: Ja:18.  Skriftlig avstemning: Nei: 18 , ja: 17, blanke: 3. 
Forslaget falt. 
Kommentar til avstemmingen: Det var enighet om at det først kunne stemmes ved 
håndsopprekking. Etter at avstemningen var gjort ble det stilt spørsmål ved tolkningen av 
flertallsdefinisjonen 50 % + 1 av stemmene (blanke stemmer teller ikke). Det ble da bestemt at det 
skulle være skriftlig avstemning slik at ev. blanke stemmer kunne trekkes fra før opptelling. 
 
Forslag 3: Styrets nåværende leder Siv-Lene Havold Stene tildeles æresmedlemskap i Norsk Myndeklubb.  
Forslaget vedtatt med mer enn 2/3 flertall 
 
Forslag 4: Kirsti Hovden tildeles æresmedlemskap i Norsk Myndeklubb.  
Forslaget vedtatt med mer enn 2/3 flertall 
 
Forslag 5: Fastsettelse av medlemskontingent 
Ifølge lovene er dette et obligatorisk punkt på generalforsamlingens saksliste. 
Forslaget vedtatt. 
 
Forslag 6: Lovendringer 
Alle medlemsklubbers lover må tilpasses NKKs nye lovmal. De lovene som ble vedtatt av NMKs 
generalforsamling i 2018, ble ikke godkjent av NKK, og styret har derfor måttet tilpasse lovene 
ytterligere etter innspill fra NKKs jurist. Det er bare små endringer i forhold til tidligere ordlyd. 
Èn er at ikke bare styret, men alle medlemmer kan sende inn forslag til æresmedlemskap i 
klubben. Den nye lovmalen tillater i utgangspunktet ikke benkeforslag ved valg. Det kan likevel 
gjøres unntak fra hovedregelen når det ikke foreligger kandidater, eller når kandidater eller 
tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater per verv. Den nye lovmalen innholder også de 
ulike flertallsdefinisjonene. 
Lovene godkjent, sendes til NKK for endelig godkjenning. 
 
 



 

 

 
11. Valg  
 
Styret. 
Leder: Siv-Lene Havold Stene, ikke på valg, 1 år igjen 
Nestleder: Renata E. Goel , valgt for 2 år, gjenvalg 
Sekretær: Heidi Hoff, velges, valgt for 2 år, gjenvalg 
Kasserer: Steinar Arstad, ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem. Svein Aaslund, ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem: Åge Gjetnes, valgt for 2 år, gjenvalg 
Varamedlem: Anita Weirud, valgt for 1 år, gjenvalg 
Varamedlem: Thomas Klokkerhaug, valgt for 1 år, ny 
Valgt ved akklamasjon 
 
Revisor og vararevisor: 
Revisor: Chris Tesli, ikke på valg, et år igjen 
Vararevisor: Bjørg Foss, valgt for 1 år, gjenvalg 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Arbeidsutvalget for afghansk mynde: 
Jannike Lassen, ikke på valg, 1 år igjen 
Line Fudge, ikke på valg, 1 år igjen 
Kjersti Sollien Iversen, ikke på valg, 1 år igjen 
Tove Kristiansen, valgt for 2 år, gjenvalg, 36 stemmer  
Therese Susann Walle Andresen, valgt for 2 år, ny, 36 stemmer  
Maritha Hovland, valgt for 2 år, ny, 33 stemmer 
Lotte Werner Pettersen, valgt for 1 år, ny, 33 stemmer 
Rebecca Sørensen trakk sitt kandidatur 
Skriftlig avstemming 
 
 
Arbeidsutvalget for  
azawakh, polsk mynde, sloughi, spansk galgo og ungarsk mynde (APSSU): 
Ines Blix, ikke på valg, 1 år igjen 
Barbro Jensen, ikke på valg, 1 år igjen 
Tone Orre, ikke på valg, 1 år igjen 
Benkeforsalg: 
Tina Oline Bratsberg Rygge, valgt for 2 år, ny 
Alexandra Søhoel, valgt for 2 år, ny 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Arbeidsutvalget for borzoi: 
Asta Slapø, ikke på valg, 1 år igjen 
Marit Folgerø, ikke på valg, 1 år igjen 
Marit Stene, ikke på valg, 1 år igjen 
Kariann Sundøy, ikke på valg, 1 år igjen 
Anita Lilleengen, velges for 2 år, gjenvalg 
Kathrine Gade, velges for 2 år, ny 
Katarzyna W. Rolse, velges for 2 år, ny 
Valgt ved akklamasjon 
 
 



 

 

 
Arbeidsutvalget for italiensk mynde: 
Ole Terje Hovland, ikke på valg, 1 år igjen 
Vera Margareta Havn, ikke på valg, 1 år igjen 
Brita Mikkelsen, ikke på valg, 1 år igjen 
Lena S Dahl, valgt for 2 år, gjenvalg 
Siri Agnete Moen Borgen, valgt for 2 år, gjenvalg 
Tina Oline Bratsberg Rygge, valgt for 2 år, ny 
Anniken R. Søndrol, valgt for 2 år, ny 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Arbeidsutvalget for saluki: 
Joanna Engvik, ikke på valg, 1 år igjen 
Ann Kristin Børsum, ikke på valg, 1 år igjen 
Ine Dyngeland, valgt for 2 år, ny 
Ragne Buer, valgt for 2 år, ny 
Bente Nystuen, valgt for 2 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, valgt for 2 år, gjenvalg 
Liv Vogt Johansen, valgt for 2 år, gjenvalg 
Mona Bidne, valgt for 2 år, gjenvalg 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Redaksjonskomiteen: 
Redaktør: Kjersti Sollien Iversen, ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem: Ann-Magritt Rading, ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem: Guro Snøva, velges for 1 år, gjenvalg 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Utstillingskomiteen: 
Åge Gjetnes, ikke på valg, 2 år igjen 
Bjørg Foss, ikke på valg, 2 år igjen 
Asta Slapø, ikke på valg, 1 år igjen 
Tove Kristiansen, valgt for 3 år, gjenvalg, 27 stemmer 
Siv-Lene Havold Stene, valgt for 3 år, ny, 32 stemmer 
Skriftlig valg 
 
 
Utregning av årets utstillingsmynde: 
Randi Juliussen, ikke på valg, 1 år igjen 
Lena S Dahl, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
 
 




