STED: Nittebergveien 12, 2022 Gjerdrum
Dato: Lørdag 20.august 2016 kl.10.00
FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00)
AGENDA:
1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling
2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité
3.Valg av to personer til undertegning av protokoll
4.Årsberetning (vedlegg 1)
5.Regnskap
6.Innkomne forslag (vedlegg 2)
7. Valg: (Vedlegg 3)

OBS! Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for år 2016 i henhold til kvittering
har stemmerett.

Hjertelig velkommen!

Simon Hansen
Sekretær
Podencoklubben

Vedlegg 1:
ÅRSBERETNING
Styret har hatt følgende sammensetning i 2015-2016:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Eli-Marie Klepp
Maria L.Knudsen
Simon T.Hansen
Astrid Joensen
Tor-Harald Larsen
Eli Haagensen

Varamedl:
Revisor:

Bent Evenrud
Torunn Kristiansen
Ruth Norderhaug
Valgkomitè:
Tove Johnsen

Ingrid Ims

Styremøter:
Det har vært avholdt 4 styremøter, ellers har styremedlemmene hatt telefonkontakt.
Styret har fungert meget bra og delt ansvar og arbeid.
Medlemsmasse:
Det har vært en liten økning i antall medlemmer gjennom året, Pr 1.juli 2016 hadde klubben 83
medlemmer.
Økonomi:
Klubbens økonomi er jevnt bra.
Utlodning ved Spesialutstillingen ga et godt overskudd til klubbkassen .
Aktiviteter:
Den årlige Spesialutstillingen ble avholdt lørdag 22.august 2015 på Gjerdrum. Det var anmeldt til
sammen 80 voksne og valper. Årets dommer var Wim Wiersma fra Nederland.
Spesialutstillingens BIS ble Faraohunden Ch. Bazinga A Storm Of Swords, eier Simon Tien Hansen.
Podencoklubben feiret i 2015 sin 25-årsdag, og i den anledning inviterte klubben til gratis grillmat for
alle deltagere. Herlig vær gjorde at det ble en fantastisk kveld med mye hygge og moro.
Pga at NKK i 2015 arrangerte Europavinner-utstilling ble den tradisjonelle Dogs4All-utstillingen
utsatt til 2016. Klubben hadde ingen deltagelse med rasestand på Europa-utstillingen.
Også klubbens LC-entusiaster har satt poter og føtter ned med fine resultater. Mestvinnende LC-hund
med 263 poeng Ch. Bazinga A Dance With Dragons.
Det har vært utgitt 3 “EL PODENCO” i perioden, redigert av Simon Tien Hansen som har gjort en
flott innsatt.
Klubbens Hjemmesider på Internett har adresse www.podencoklubben.com. Hjemmesiden har
dessverre ikke vært i full gang denne perioden, og det etterlyses ny webmaster som kan overta dette
viktige arbeidet.

Fremtidsutsikter:
Det vil som vanlig avholdes spesialutstilling med stort cert for Podenco/Podengo-rasene, faraohund
og etnahund i august 2017.
Dommer for denne utstillingen vil bli velkjente Arne Foss, Norge.
Igjen vil det bli deltagelse ved Dogs4All i 2016. Likeledes vil det bli vurdert deltagelse også i 2017.
Interessen for rasene våre er stor under de 2 dagene på Lillestrøm og samler mange besøkende.
Rescue-fondet får ved hver utstilling tildelt inntekten fra vinlotteriet. Fondet ble brukt for første gang i
år da en Podenco Ibicenco-tispe ble «reddet» ut fra en meget useriøs eier i Sverige etter flere
alvorlige ulykkeshendelser.
Eli Marie Klepp
Leder
Gjerdrum 25.juli 2016

Vedlegg 2: Inkomne forslag:
1. Styrets forslag:
Styret foreslår at Ruth Norderhaug gjenvelges som revisor for 1 år.

2. Forslag fra Astrid Joensen:
Forslag til endring av “Lover for Podencoklubben Norge”
Etter å ha lest gjennom klubbens lovverk har jeg sett at det er en del ting som kan/bør rettes
på. Jeg sender derfor inn dette som en sak til generalforsamlingen, med forslag til hva jeg
synes bør endres på.
Punkt 1:
$1-1 Organisasjon og virkeområde
Foreslår å endre teksten fra:
«Klubben omfatter følgende raser:
Podenco Ibicenco
Faraohund
Etnahund
Podenco Portuguese og
Podenco Canario,
samt alle godkjente varianter av disse.»
Til:
«Klubben omfatter følgende raser, og alle godkjente varianter av disse:
Etnahund
Faraohund
Podenco Canario
Podenco Ibicenco
Podengo Portuguese
samt alle andre godkjente Podenco-raser.”
Punkt 2:
$ 3-2 Møte- og stemmerett
Foreslår å endre lovverket fra
«Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte»
Til
«Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemming etter gjeldende
regelverk i NKK.»
Punkt 3:
$ 3-3 Innkalling
Foreslår å endre lovverket angående innsendelse av forslag både vedrørende kandidater til
valg og vedrørende innsendte saker (hos oss 6 ukers frist) fra nåværende lovverk, til å følge
NKK’s gjeldende regelverk (5 ukers frist).

Punkt 4:
Spørsmål/forslag angående motstridende regelverk i
$ 3-4 Generalforsamlingens oppgaver:
punkt g) Velge:
- Valgkomité, bestående av leder og to medlemmer, som velges for 2 år, samt ett
varamedlem, som velges for ett år. Leder velges det ene år, mens de to
styremedlemmene velges det annet år.
$ 4-3 Styrets oppgaver er å
-oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer.
$ 5-1 Valgkomité
Valgkomiteen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.
Etter min mening strider disse paragrafene mot hverandre da $ 4-3 sier at styret skal
oppnevne komiteer. Mitt forslag er å endre lovteksten til at komiteer skal velges av styret,
eller at styret skal foreslå flere kandidater, som så stemmes over på generalforsamlingen.
Punkt 5:
Kap. 5 Årsmøtevalge verv/komiteer
$ 5-1 Valgkomité
Foreslår å endre teksten fra
«Valgkomiteen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.»
Til
«Valgkomiteen tar imot og fremmer innsendte forslag, og skal selv fremme egne forslag, på
kandidater til alle de verv som skal besettes.»
Punkt 6:
Foreslår å oppdatere $ 1-3 Klubbens organer
Per nå er disse:
-Generalforsamlingen
-Ekstraordinær generalforsamling
-Styret
-Valgkomité
Jeg foreslår å legge til
-Rescue-fondet/komiteen (se forslag under)

Andre forslag:
Foreslår å endre navnet på Rescue-fondet til Rescue-komiteen, da det er en komité oppnevnt
av styret.

Mvh Astrid Joensen
Oslo
08.07.2016

Vedlegg 3:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styre:
Styre:
Vara:
Vara:
Rescuefond:

Revisor:
Valgkomité:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styre:

Styret i Podencoklubben etter generalforsamling 2015:
Eli-Marie Klepp
Maria Knutsen ipv.
Simon Tien Hansen ipv.
Astrid Joensen
Eli Haagensen
Tor Harald Larsen ipv.
Torunn Kristiansen
Bent Evenrud
Tone Lise Vaule ipv.
Jorunn Ludvigsen ipv.
Astrid Joensen ipv.
Ruth Norderhaug
Tove S. Johnsen ipv.
Ingrid Ims

valgt for 2 år.
valgt for 2 år.
valgt for 1 år.
valgt for 1 år.
(Ikke medlem 2016)

valgt for 1 år.
valgt for 1 år?

(Skal være 2 år)

Valgkomitéens forslag til nytt styre i Podencoklubben årsmøte 2016.
Maria Knudsen
velges for 2 år
Milla Stav Nilsen
velges for 1 år
Simon Tien Hansen
gjenvalg for 2 år
Astrid Joensen
ikke på valg
Eli Haagensen
ikke på valg

1 Styremedlem på valg for 2 år (stemmes over):
Tor Harald Larsen.
Jorunn Marie Ludvigsen.
Christine Bauer.
Eli-Marie Klepp.
Silje Christin Lystad.
Camilla Meyn.
2 Varamedlemmer på valg for 1 år (stemmes over):
Tor Harald Larsen
Jorunn Marie Ludvigsen.
Christine Bauer.
Eli-Marie Klepp.
Silje Christin Lystad
Camilla Meyn.
Rescuefond:

Jorunn Marie Ludvigsen velges for 3 år.
Christine Bauer
velges for 2 år.
Astrid Joensen
1 år igjen.

Valgkomité:

Ingrid Ims ipv?
Tove S. Johnsen
Anniken Gundersen

gjenvalg 2 år.
velges for 2 år.

Ruth Norderhaug

gjenvalg.

Revisor:

Da valgkomitéen har fått mange forslag på nye styremedlemmer foreslår vi at det stemmes over disse på følgende
måte: Det noteres kun 3 navn på lappen, den som ved opptelling har fått flest navn går inn i styre for 2 år.
De neste 2 går inn som vara for 1 år.
Da årsmøte er lagt til en helg mange medlemmer ikke har anledning til å møte ønsker valgkomitéen bruk av
forhåndsstemmer dersom klubbens vedtekter ikke er til hinder for dette.
Hvordan forhåndsstemme: 3 navn på en lapp i en ellers helt ren og tom konvolutt, denne limes og legges i en
konvolutt med stemmegivers navn utenpå (Sjekkes mot Podenco klubbens medlems register.) Denne konvolutt
legges i en ny konvolutt som sendes/leveres til klubbens sekretær, senest 14.8.2016. Disse SKAL åpnes på
årsmøte av tellekomitéen. Det MÅ ikke stå noe annet på noen konvolutt. Da blir stemmene forkastet.
Podencoklubben v/ Simon Tien Hansen, Elgtråkket 11 b, 2014 Blystadlia.

Straumgjerde 22.7.2016

Holmestrand 22.7.2016

Tove S. Johnsen
Ingrid Ims
PS. 23.7.2016. Det er i henhold til klubbens vedtekter ikke tillatt med forhåndsstemmer. DS

