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Sak 1. Konstituering.                                                                                Vedlegg 1 
 
Forretningsorden 
 
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. 
 
Forretningsorden godkjennes som første punkt på saklisten ved åpning av møtet.  
 
Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom oppsatt taleliste, men bare en gang til hver 
sak.  
 
Man har krav på ordet til forretningsorden for å foreslå strek, begrensning av taletid eller uttale seg om 
avstemmingsmåte. 
 
 
 
 
Avstemmingsregler 
 
Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder 
refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemmingen skal foregå. Krav om skriftlig 
avstemming skal tas til følge. 
 
Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn et forslag kan votering foregå 
ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet 
stemmer føres inn i protokollen. 
 
Avstemming kan avgjøres ved simpelt flertall, absolutt flertall eller kvalifisert flertall.  
 
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt.  
 
Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs at mer 2/3 av de avgitte stemmer må være for.  
 
Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst halvparten av de avgitte stemmene. Dette brukes i personvalg. 
 
Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå frem slik; 

1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks. 
2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemming. 
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemmingen med å sette de mest ytterliggående forslagene 

opp mot hverandre. 
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Sak 2. Styrets beretning.                                                                          Vedlegg 2 

Styrets beretning for perioden 2014-2015 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Eilert Årseth 
Nestleder: Bjarne Jåtten 
Sekretær: Lisbeth Høyem 
Kasserer: Christen Johansen 
Styremedlemmer: Solvor Nærland, Lone Fillipsen og Anette P. Forsbakk 
Varamedlemmer: Hege Urdal, Mildrid Kjøbli og Anette Høgvoll 
 
Styret har pr 20.04.2015 hatt 5 styremøter via Skype og 1 fysisk styremøte på Sparbu. Varamedlemmene har også blitt innkalt til 
møtene 
 
Økonomi/medlemstall: 
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 26.453,95. Dette er langt bedre enn det budsjetterte underskuddet på kr. 3.700. Det 
forbedrede resultatet skyldes i hovedsak lavere kostnader enn forventet. Den planlagte styresamlingen høsten 2014 ble utsatt til 
februar 2015. I tillegg ble Shib-a-visa gitt ut i tre nummer (ett dobbeltnummer) i stedet for fire i 2014. Disse to postene alene reduserte 
de totale kostnadene med ca kr. 25.000. På inntektssiden fikk klubben dobbelt så mye i mva-kompensasjon fra Norsk Kennel Klub som 
i tidligere år – drøyt kr. 12.000 i 2014. 
 
Klubben har en sunn og god økonomi. 
 
Ved utgangen av 2014 hadde klubben 327 medlemmer hvorav 20 husstandmedlemmer. Det er en nedgang på 21 medlemmer fra 
foregående år. 
 
RAS/Sunnhetsutvalget 
Utarbeiding av RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) har vært sentralt i klubben i et par år. Instruks fra NKK om dette ble gitt i brev av 
september 2012 til alle raseklubbene. RAS skulle være forankret i NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
Hensikten var å lage en strategi for å nå NKKs målsetting: «Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som 
kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet». 
 
RAS skulle beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi 
for å nå målene. Sentrale områder skulle være rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. I RAS 
skulle det prioriteres hvilke områder det skulle fokuseres på, og det skulle være en plan for hvordan avlsstrategien skulle følges opp. 
 
Styret i NSK ba SU utarbeide RAS for de rasene som klubben ivaretar. SU bestod på det tidspunktet av Lisbeth Høyem, Christen 
Lang, Solvor Nærland og Eivind Mjærum. Utvalget la ned mye arbeid i utredningene, og fikk en utsettelse for å fullføre dem. RAS-
dokumentene for våre raser ble godkjent av NKK 2.12.2014, og vi fikk mye skryt for kvaliteten av dem. Styret ønsker å takke 
medlemmene i SU for en godt gjennomført jobb. 
 
De første versjonene er gyldige t.o.m. 1/7-2019. RAS skal evalueres årlig, men det trenger ikke være omfattende. Alle RAS-
dokumentene er publisert på NKK og NSK sine nettsider + i Shib-A-Visa nr 1/2015 (ved en feil ble RAS for Kai utelatt i 
medlemsbladet). Vi ber alle oppdrettere og eiere om å sette seg nøye inn i RAS for sin rase. 
 
Christen Lang trakk seg som medlem av SU i mai 2014, og dermed også av RAS-komiteen. Styret vil takke for hans bidrag. I januar 
2015 ble Gitte Hjort og Ann Margot Whyatt utnevnt til nye medlemmer av SU. 
 
SU ved Solvor Nærland, Ann Margot Whyatt, Gitte Hjort og Lisbeth Høyem deltok på NKKs Avlsrådskonferanse på Sørmarka 24-25/1, 
og hadde samtidig et SU-møte 23/1. 
 
Japanspesialen 2014/Utstillingskomiteen: 
NSK samarbeidet i pinsehelga med Norsk akita klubb om Japanspesialen. De to klubbene hadde utstillingen hver sin dag med storcert 
til egne raser. Dommere for NSK var Anne Indergaard (shiba) og Terje Lindstrøm (øvrige raser). Det var påmeldt 105 hunder til vår 
utstilling, hvorav 65 var shiba. Av de rasene som NSK ivaretar, var kun shiba representert. 
 
Sammen med NAK var det kiosksalg og det tradisjonelle loddsalget under fellesgrillingen innbrakte hele 4 430,- til klubben. Vi solgte i 
tillegg klubbens effekter fra stand hele helgen. Arrangementet ga klubben et overskudd på ca kr. 6.800. Dette er på nivå med resultatet 
i 2013. Kostnadsnivået var betydelig lavere i 2014 grunnet reduserte dommerkostnader og det faktum at hele arrangementet var justert 
ned i omfang da vi gikk over fra en trippelutstilling til en dobbelutstilling. Inntektene falt av samme årsak. 



 
Sandra Janzsó, Ingrid A. Kvitberg og Lisbeth Høyem representerte NSK i den felles utstillingskomiteen for Japanspesialen 2014. For 
utstilllingen i 2015 er klubben representert med Ingrid A. Kvitberg, Ann Margot Whyatt og Lisbeth Høyem. Vi takker Sandra Janzsó for 
hennes bidrag i komiteen. 
 
Dogs4All 
Klubben hadde, tradisjonen tro, en stand på Rasetorget under Dogs4All arrangementet på Lillestrøm i november 2014. Arrangementet 
gikk over tre hele dager. Standen var godt besøkt av både gamle og nye hundevenner. Shibaen fikk også vist seg frem under 
raseparadene på lørdag og søndag. 
 
Kurs i NSKs regi 

- Kurs i rallylydighet 11.-12. april 2015 i Drammen Hundepark. Instruktør Lise Birgitte Fredriksen 
- Treningsamling i blodspor kommer 26.-28. juni 2015 i Felle i Telemark 
- Ny ordinær terminfestet blodsporprøve kommer i august 2015 i Uvdal 

 
Klubbens nettsider 
Harriet Skogen Gleditsch har vært ansvarlig webmaster, med Christen Øwre Johansen som medansvarlig for publisering. 
 
Shib-A-Visa 
Janne Lanesskog var redaktør til og med nr 1/2015. Nyutnevnte redaktører er Lise Mette Kjellberg og Joakim Smångs. Det ble gitt ut 3 
medlemsblad i 2014. Det ene var et dobbeltnummer. Hittil i 2015 er det gitt ut 1 blad. Vi takker Janne for jobben hun har gjort. 
 
Distriktskontakter/andre kontaktpersoner 
Det er distriktskontakter i alle distrikt. Christen Lang trakk seg som distriktkontakt for Vestlandet i mai 2014. Ann Margot Whyatt ble 
seinere utnevnt til ny distriktskontakt. Det har vært meldt om aktiviteter i 3 av distriktene: Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. 
 
Valpeformidler 
Olav Aga har vært valpeformidler i perioden. I denne årsmøteperioden har det på klubben sine hjemmesider pr 11. april 2015 vært 
annonsert 13 nye shibakull med totalt 45 valper. 
 
Klubbeffekter 
Klubben fylte opp lageret med en ny bestilling av shibakrus som fremdeles er populære. Lone Filipsen fortsatte suksessen med sine 
shibastrikkprodukter, og sydde nye sitteunderlag og vesker. Klubbkalenderen for 2015 ble trykket opp i 70 eksemplarer og er nå 
utsolgt. Det totale salget av klubbeffekter lå på samme nivå i 2014 som året før. Laila Nagel har laget putetrekk i shibastrikk. 
 
Juleannonse i Hundesport 
Klubben hadde også i 2014 helsides juleannonse i Hundesport. Det ble solgt 16 andeler i annonsen, noe som er noen færre enn vi 
håpet.  
 
Aktiviteter knyttet til NKK 
Klubben har hatt deltakere på NKK sine dialog- og RS-møter og på NKKs avlsrådsmøte i januar 2015 deltok SU med 4 representanter. 
I tillegg har styret svart på div.høringer fra NKK  
 
Eilert Årseth, Bjarne Jåtten, Lisbeth Høyem, Christen Johansen, Solvor Nærland, Lone Fillipsen, Anette P. Forsbakk 
 
Varamedlemmene Hege Urdal, Mildrid Kjøbli, Anette Høgvoll 
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Sak 3. Regnskap 2014 med revisjonsberetning                             Vedlegg 3  

 

Balanse 2014 
    Kontotekst  Åpningsstatus   Sluttstatus  

  Kasse  kr                     -     kr                       -    
  Kortsiktig gjeld  kr           -8 658,33   kr                       -    
  Utestående fordringer  kr            2 450,00   kr            22 860,00  
  Konto klubb Handelsbanken  kr          47 555,55   kr            55 953,36  

  Konto utstilling Handelsbanken  kr            4 875,07   kr                  45,00  
  Lager Utstillingsrosetter  kr          19 416,54   kr            10 969,87  

  Lager salgsartikler  kr          15 710,67   kr            17 975,22  
  Utstillingsmateriell  kr                      -     kr                       -    
  Sum:   kr          81 349,50   kr          107 803,45  
  Overskudd 2014  kr          26 453,95    
  Kontrollsum  kr         107 803,45   kr          107 803,45  
  

     

Resultat 2014  Regnskap 2014  Budsjett 2014 

Kontotekst  Utgifter   Inntekter   Utgifter   Inntekter  

Medlemskontingent overført fra 
NKK  kr                      -     kr            61 500,00     kr         66 000  

Salg av klubbeffekter  kr                      -     kr            13 654,00     kr         17 000  

Salg av Shiba-kalender  kr                      -     kr            11 525,00     kr         10 500  

Annonse i Shibakalender  kr                      -     kr              2 100,00     kr           3 500  

Annonser i Medlemsblad  kr                      -     kr                500,00     kr           1 000  

Annonser for medlemmer i HSP   kr                      -     kr                600,00     kr           6 000  

Inntekter kurs & arrangementer  kr                      -     kr                       -       kr         22 500  

Utstillinger påmeldingskontigent  kr                      -     kr            25 242,63     kr         35 000  

Utstillinger katalogsalg  kr                      -     kr              1 360,00     kr           1 000  

Utstillinger Salg av mat og drikke  kr                      -     kr              4 869,75     kr           8 250  

Utstillinger loddsalg  kr                      -     kr              4 430,00     kr           3 375  

Renteinntekter  kr                      -     kr                209,00     kr             200  

Andre inntekter  kr                      -     kr            14 404,93     kr           5 000  

Annonsering i ”Hundesport”  kr                      -     kr                       -     kr           7 500    

Kostnader årsmøte  kr            7 266,25   kr                       -     kr           7 000    

Kostnader styremøter  kr                      -     kr                       -     kr         15 000    

Kontorrekvisita og porto  kr               169,00   kr                       -     kr           1 000    

Medlemsbladet produksjon og 
utsending  kr          35 280,75   kr                       -     kr         45 000    

Trykking og utsending av 
shibakalender  kr            6 703,75   kr                       -     kr           8 000    

Drift av nettside  kr            2 130,00   kr                       -     kr           2 000    

Kjøp av klubbeffekter  kr          12 290,90   kr                       -     kr         15 000    

Premieringer i klubben  kr                      -     kr                       -     kr           2 000    

Kostnader kurs & arrangementer  kr                      -     kr                       -     kr         15 000    

Utstillinger dommerkostnader  kr          11 595,50   kr                       -     kr         12 000    

Utstillinger premier  kr          10 681,05   kr                       -     kr           9 500    

Utstillinger leie av lokaler  kr            1 375,00   kr                       -     kr           2 250    

Utstillinger kjøp av mat og drikke 
for salg  kr            3 811,16   kr                       -     kr           2 200    

Utstillinger Annonse og andre  kr            8 464,27   kr                       -     kr           9 375    



utgifter 

Renteutgifter og gebyrer  kr                 61,50   kr                       -     kr             200    

Andre utgifter  kr          14 112,24   kr                       -     kr         30 000    

Sum:   kr         113 941,36   kr          140 395,31   kr   183 025,00   kr   179 325,00  

Resultat 2014  kr          26 453,95  
 

-3 700,00   

Kontrollsummer:   kr         140 395,31   kr          140 395,31   kr   179 325,00   kr   179 325,00  

 

                                                              
 

 

 

Noter til regnskapet   

  

   
Note 1: Utestående fordringer 
      

Annonse klubbkalender 2015 700,00   

Annonse klubbkalender 2014 + juleannonse Hundresport 2013 700,00   

Momskompensasjon fra NKK for regnskapsåret 2013 12 140,00   

Forskuddsbetalte deltageravgifter NKK Avlsrådkonferanse 9 320,00   

      

Sum 22 860,00   

   
Note 2: Kortsiktig gjeld     
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Sum 0,00   
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Revisjonsberetning 
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2015/2016                                    Vedlegg 4 
 

Handlingsplan for perioden 2015-2016 
 
 
Prioriterte områder i perioden: 
 
 

 Skaffe mer informasjon om hvilke hudproblemer og allergier som finnes i rasen  shiba (jvf 
RAS). Vi vil forsøke å få til en kartlegging i samarbeid med Norges veterinærhøgskole samt 
praktiserende veterinærer. 
 

 Jobbe med prioriterte strategier og mål i RAS med spesiell vekt på rasenes temperament 
(aggresjon og skyhet)  
 

 Arrangere dommerkonferanse  
 

 Arrangere utstilling på Hunderfossen i pinsen 2016 i samarbeid med NAK. Samarbeidet 
omfatter også felles påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til 
NSKs utstilling skal alle klubbens raser fotograferes. Bildene vil brukes i medlemsbladet 
sammen med kritikkene fra utstillingen. 
 

 Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av 
fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, 
publiseres bladet på klubbens nettside. 
 

 Vedlikeholde og utvikle klubbens nettside og facebookside. 
 

 Støtte opp under distriktskontaktene og aktivitetene i distriktene. 
 

 Fortsette å utvikle, lage og selge klubbeffekter og klubbkalender av høy kvalitet. 
 

 Profilere klubben og de rasene den forvalter ved å delta på hundetorget på European Dog 
Show sept. 4-6. 2015. Samt å invitere oppdrettere og medlemmer til å delta i helsides 
juleannonse i Hundesport. 
 

 Spre kunnskap om NKKs arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold, slik at 
kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere 
av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer. 
 

 Delta på NKKs Representantskapmøte (RS) 
 

 Sende ut informasjon til nye Shiba-eiere  
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Sak 5. Budsjett  2015.                                                                          Vedlegg 5 
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Sak 6. Innkomne forslag 
 
Sak 6-1: Kontingent iht vedtektene 3-4 g 
Forslagsstiller; Styret 
 
Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent. 
 
Begrunnelse: Klubben har en sunn økonomi og det er ikke behov for å øke kontingenten. 
 
 
Sak 6-2: Endringer i vedtektene § 3-4 f 
Forslagsstiller; Styret 
 
Forslag: Punktet fjernes  
 
Begrunnelse: Klubben har ikke avdelinger, derfor fjernes punktet. (Anmerket fra NKK) 
 
 
Sak 6-3: Endringer i vedtektene § 4-3 
Forslagsstiller; Styret 
 
Forslag: Nytt punkt 4-3 g; oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte 
 
Begrunnelse: Obligatorisk punkt i NKKs lovmal som har falt ut (Anmerket fra NKK) 
 
 
Sak 6-4: Endringer av struktur i vedtektene 
Kommentar fra NKK: NKK ønsker at vi skal fjerne bokstavpunkter i paragrafer som ikke er delt i 
bokstavpunkter i NKKs lovmal. 
 
Forslag: Vi beholder bokstavpunktene og sender en begrunnelse for hvorfor vi ønsker dette til NKK 
og eventuelt videre til Hovedstyret. 
 
Begrunnelse: Årsmøtet har vedtatt vedtektene med bokstavpunkter fordi vi synes det er mer 
oversiktlig å dele opp avsnitt i lovmalen på denne måten. Lovmalen inneholder bokstavpunkter i noen 
paragrafer og vi mener det må være valgfritt for klubbene og tilpasse lovmalen på denne måten. 
 
 
Sak 6-5 Forslag fra medlemmer 
Forslagsstillere: Wenche Ulleberg-Bøhmer og Hilde Schyttelvik 
 
Forslag: Vi ønsker med dette at årsmøtet vedtar å pålegge styret å svare JA på samtlige 
henvendelser fra andre klubber om tillatelse til å ta med vår rase på deres utstilling. Kanskje med 
unntak av den dagen vi har vår spesialutstilling. 
  
Begrunnelse: Medlemmene/hundeeierne må selv få bestemme når og hvor de vil gå på utstilling. 
Mange hundeeiere har dette som en stor interesse. Det er vanskelig å få utdannet nye gode 
dommere når rasen kun blir representert på forholdsvis få utstillinger. 
 
Styrets innstilling: Styret skal fortsatt avgjøre hvor mange og hvilke utstillinger rasen skal 
delta på. 
 
Begrunnelse: NSK forvalter rasen i Norge og i 2013 svarte klubben på høringen ”Utredning av antall 
utstillinger/storcert” fra NKK. Høringen ble gjennomført fordi NKK mener det er for mange utstillinger 
og for lett for hunder å oppnå championat. Certifikatet får liten verdi og for mange kan det bli 



vanskelig å se forskjell på gode og mindre gode hunder når ”alle” er championer. Det gis for lett 
Excellent og CK. Med alle utstillingene som trenger dommere og stor tilvekst av dommere fra ”nye” 
land, er det en utfordring å få dommere til å dømme mest mulig likt. Utdannings-systemene er ikke 
like grundige i alle land, og det er vanskelig for NKK å påvirke ”snillisme” fra utenlandske dommere. 
Siden det totale antallet utstillinger øker, vil flere arrangører oppleve nedgang i antall påmeldte. De 
blir derfor avhengige av å ha allrounddommere, noe som går utover rasespesialistene som ofte ikke 
er autorisert på ”nok” raser for en arrangør. 
 
Modellen NKK lanserte for å få ned antallet utstillinger var følgende:  
 
*Antall cert per rase raseklubbene forvalter per år tildeles iht antall registrerte valper tidligere år. 
I praksis: Det arrangeres 11 internasjonale utstillinger per år + 2 nasjonale utstillinger. Disse har 
raseklubbene ingen innvirkning på. Så får hver klubb 10 ”cert-par”, hvorav et Storcert. I tillegg får 
raser som har MER enn 150 valper registrert per år et ekstra cert-par per hver 50 oppover.  
 
For NSK vil dette si at NKK mener rasen vår skal ha 23 cert-muligheter per år. Og av disse har 
klubben 10 utstillinger til fordeling. To utstillinger ”brukes” til Spesialen, og klubben har da 
kun 8 utstillinger til fri fordeling utover hele landet. 
 
*Åpne for at klubbene får lov til å avholde ”open show” uten cert, også i forbindelse med offisielle 
utstillinger 
I praksis: På samme utstilling kan det være raser som får cert og raser som ikke får cert. Klubbene 
må vurdere om rasen/e skal få delta med cert, uten cert eller ikke delta på arrangementer. 
 
NSK mente at det fremlagte forslaget som ville gitt 23 cert-utstillinger for våre raser per år, var altfor 
radikalt. Men vi var likevel enige i at et championat skal henge høyt og mente at en reduksjon i antall 
utstillinger vil være virkemiddel for at det blir vanskeligere å oppnå championat. Vi valgte derfor å gå 
for en modell der vi viser NKK at det er mulig for raseklubbene å redusere i antallet utstillinger, uten 
at NKK pålegger oss det. Flere klubber har valgt denne løsningen, og det var i 2014 en nedgang i 
klubber som sendte ut generell tillatelse til utstilling. 
 
Hvis raseklubbene ikke gjør noe med antall utstillinger, frykter styret at NKK kommer på banen med 
sin modell igjen. Og da vil det bli en enda verre virkelighet for de i klubben som ønsker å drive med 
utstilling. 
 
Siden reglene for tildeling av cert er endret etter at høringsuttalelsen ble skrevet, har styret diskutert 
om dette skulle påvirke vår policy om antall utstillinger. Siden ingen hund nå kan samle ubegrenset 
antall cert, vil det nå bli utdelt flere cert og det vil bli mulig for flere hunder å oppnå championat. Styret 
mener derfor at det fortsatt må være en begrensning i antall utstillinger for våre raser, for å kunne 
opprettholde en høyere kvalitet og større konkurranse på utstilling. 
 
Når det gjelder punktet om vanskeligheter for utdanning av nye dommer, så vil et høyt antall 
utstillinger kreve et stort antall dommere. Og vi ser at mange arrangører ønsker å velge dommere 
som ikke er for mye brukt. De velger derfor ofte dommere fra land utenfor Norden. Og dette er et 
problem for dommeraspiranter som ønsker å bli autorisert på våre raser siden de bare kan fungere 
for nordiske dommere.  
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Sak 7. Valg                                                                                                 Vedlegg 7 
 
Følgende styremedlemmer har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet: 
Leder Eilert Årseth, sekretær Lisbeth Høyem og styremedlemmene Solvor Nærland og Anette 
Forsbakk.  
 
Følgende kandidater stiller til valg: 
 

Presentasjon av kandidater på valg 2015. 
 
Nestleiar: Frank Yoshi Møllevik (ny – 2 år). Frank har organisasjonserfaring innan fagforeiningsarbeid og 
burettslagsstyre. Fekk sin første shiba i 2014 og har vore aktiv og gått fleire kurs i løpet av dette første året som shiba 
eigar, driv òg aktivt med utstilling. 
 
Kasserar: Ingrid Alice Kvitberg (ny – 2år). Ingrid Alice har vore medlem av klubbens utstillingskomité og distriktskontakt 
for Austlandet sidan 2013 og arbeidar til dagleg med rekneskap. Har hatt shiba sidan 2005 og har i dag 4 stk. Hundane 
vert nytta aktivt til ettersøk og på jakt, hovudsakleg storvilt. 
 
Styremedlem: Laila Nagel (ny – 2 år). Laila har vore aktiv innan klubben og lokal hundeklubb i mange år. I NSK har ho 
hatt fleire ulike verv som sekretær, styremedlem og medlem i valkomiteen, samt at ho har vore mangeårig (10 år) 
distriktskontakt for Austlandet. Laila fekk sin første shiba i 2001 og har i dag 2 stk. Ho driv oppdrett av rasen og trenar LP 
og bruks og går på utstillingar, men for tida er det mest blodspor som er inn! 
 
Varamedlem til styre: Anette Høgvoll (attval – 1 år). Anette har vore varamedlem i styret i ein periode. Ho fekk sin 
første shiba i 2010 og har i dag 2 stk. Nyttar hundane aktivt innan ulike aktivitetar, men har spesielt trena og konkurrert 
innan agility og utstilling. 
 
Varamedlem til styre: Lone Fillipsen (ny – 1 år). Lone har vore mangeårig styremedlem i NSK og dei fleste kjennar 
henne som medhjelpar i samband med fotograferinga på Japanspesiale. I tillegg til at ho har vore mangeårig 
distriktskontakt i Nord-Noreg. Lone har hatt shiba sidan starten på 2000-talet og har i dag 2. stk. 
 
Varamedlem til styre: Frida Askeland (ny – 1 år). Frida har hatt en del leiaroppgåver i samband med si 
førstegongsteneste. Ho fekk sin første shiba i 2013 og driv aktivt med trening og opplever shibaeventyret med sin Kaizer. 
 
Revisor: Per Oddvar Sæth (attval – 1 år). Per Oddvar har vore klubbens revisor i fleire periodar. 
 
Vara revisor: Janne Lanesskog (attval – 1 år). Janne har vore vara revisor i to periodar. I tillegg har ho vore redaktør i 
Shib-a-visa det siste året. Janne har hatt shiba sidan 2008. Har i dag 4 stk. og driv aktivt innan utstilling. 
 
Medlem av valkomiteen: Lise Kommisrud (attval – 2 år). Lise har vore medlem av valkomiteen i ein periode. Ho har 
hatt shiba sidan 2002 og har i dag 4 shibaer. Lise har drive aktivt innan ulike aktivitetar med sine hundar, spesielt innan 
lydighet, agility og blodspor. 
 
Varamedlem til valkomiteen: Irene Smith-Jahnsen (attval – 1 år). Irene har vore varamedlem til valkomiteen i ein 
periode. Ho har hatt shiba sidan 1994 og i dag har ho 2 stk. Irene er aktiv innan utstilling elles vert ulike aktivitetar prøvd 
ut når anledninga byr seg. 
 
Varamedlem til valkomiteen: Wenche Ulleberg-Bøhmer (ny – 1 år). Wenche har lang organisasjonserfaring i ulike verv 
både frå Norsk Shiba klubb, American Akita klubb og Lunner Motorsport klubb. Ho har alltid hatt hund og sin første shiba 
fekk ho i 1987. Wenche har for tida 3 shibaer, samt 3 huskyer som familiemedlemmer. Ho driv oppdrett av shiba, 
american akita og husky og har glødande interesse for hundeutstillingar. 
 
Alle kandidatane er førespurt og har sagt ja. 
 

Valkomiteen 
Lise Kommisrud        Inger Merete Ingebrigtsen        Ann Margot Whyatt 

  



 

STEMMESEDDEL 2015 
                                            

  
 

              

  
   

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 
 

Nesteder, 2 år Frank Yoshi Møllevik Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

       
  

  
 

              

    

 En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 
 

Kasserer, 2 år Ingrid Alice Kvitberg Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 

           
 

              

  
   

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 
 

Styremedlem,  2år Laila Nagel Ny 
 

  JA 
  

 BLANK 
  

 
              

  
 

              

  
   

Tre kandidater til tre verv, SETT MAX 3 X 
 

         Varamedlemmer, Anette Høgvoll Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

       
  

1 år Lone Filipsen Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

       
  

   Frida Askeland Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

 
              

  
 

              

  
   

 En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 
 

Revisor, 1 år Per Ivar Sæth Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 
 
 

 
              

  
 

              

  
   

 En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 
 

Vararevisor, 1 år Janne Lannesskog Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

 
              

  
 

              

  
   

En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X! 
 

         Valgkomite, 2 år Lise Kommisrud Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 

           
 

              

  
 

              

  
   

 To  kandidater til to verv, SETT MAX 2 X 
 

Vara valgkomite,  Irene Smith.Jahnsen Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 

        
  

1 år Wenche Ulleberg-Bøhmer Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 

  
 

              
 

         PASS PÅ AT DU SETTER RIKTIG ANTALL KRYSS!  
        SETTER DU FOR MANGE KRYSS, BLIR STEMMEN DIN UGYLDIG. 
  



Årsmøte i Norsk shiba klubb 22. mai 2015                        

BRUKSANVISNING 
FOR FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME. 

 
 

1) Fullmakter ved avstemming i saker. 
 
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet  
å gi sin fullmakt til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha –3- fullmakter. 
 
Fullmakter medbringes til årsmøtet av den som har fått fullmakt og presenteres ved 
registrering. 

 
 
 

2) Forhåndsstemmer ved valg. 

 
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg.  
 
Forhåndsstemming foregår på følgende måte; 
 
* På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. Det angis ved hvert verv hvor 
mange kryss man kan sette. Hvis det settes for mange kryss, vil forhåndsstemmen bli kjent ugyldig. 
 
* Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt. 
 
* Konvolutten med stemmeseddelen legges i en ny konvolutt sammen med stemmekontrollskjema 
og sendes til 
 

NSK v. Lisbeth Høyem 
Steinkjervegen 1217 
7710 Sparbu 
 

NB!! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen 
eller den konvolutten du legger den i 

 
 
 
 

For at stemmen skal bli godkjent,  
må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse 

 og være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen,  
altså senest 15. mai. 

 

Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 15. mai,  
så sjekk lokale frister for A-post!  

Og send gjerne stemmen i god tid! 
 
 

 

 

 
  



FULLMAKT 
 
 

Jeg ____________________________________ gir med dette 
 
 

____________________________________fullmakt til  
 
 
 

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 22. mai 2015 .  
 
 
 
 
 

             ________________________          _______________________________ 
              Sted / dato                                                                  Underskrift 
 

(Medbringes til årsmøtet av den person du gir fullmakten til) 
 
 
 
__________________klipp____________klipp_______________klipp________________ 
 
 
 
 
 

STEMMEKONTROLLSKJEMA 
 

For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne  
kontrollere at du er stemmeberettiget.  

 
Denne lappen må derfor sendes sammen med din stemmekonvolutt,  

slik at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer. 
 

Legg den IKKE i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!!! 
(se beskrivelse av fremgangsmåte i  

”bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme”) 
 
 

Stemmen er avgitt av:_________________________________________ 
                                                               BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 
 



 


