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            Vedlegg 1 
 
Sak 1. Konstituering 
 
Forretningsorden 
 
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av 
møtet.  
 
Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet. 
 
Et medlem som ber om ordet før 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 avstemningsmåte.  
 
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 ett 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 enn 2/3 av de avgitte stemmer må 
være for. 
 
Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst 50% + 1 av de avgitte stemmene. Dette 
brukes ved personvalg. Blanke stemmer teller. Se for øvrig klubbens lover §§ 3-1, jf. 6-4. 
 
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. 
 
Stemmerett 
Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett 
og stemmerett på årsmøtet. Nyinnmeldte medlemmer må ha betalt kontingent senest 6 
uker før årsmøtet for å ha stemmerett. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Vedlegg 2 

Sak 2. Styrets beretning 

Styrets beretning for perioden 2018-2019 
 
Styret har bestått av:  
Leder: Vibeke Standal 
Nestleder: Hege Urdal 
Sekretær: Vanja Marie Sigvartsen 
Kasserer: Amanda Wad Henriksen 
Styremedlemmer:  
- Eivind Mjærum 
- Frida Dybedal frem til 05.09.2018. Opprykk: Ole Arntzen. 
- Mette V. Sustad frem til 07.10.2018. Opprykk: Kristin Bugge Moe. 
Varamedlemmer:  
- Ole Arntzen til 05.09.2018. 
- Kristin Bugge Moe til 07.10.2018. 
- Yumi Hirai 
 
Styret har per 03.05.2019 gjennomført 10 styremøter. 9 møter har vært avviklet gjennom 
skype og ett møte har blitt avviklet med personlig oppmøte hos styrets leder. Det er planlagt 
1 styremøte til før årsmøtet.  
 
I tillegg til vanlig styrearbeid perioden 2018-2019 har styret hatt ekstra utfordringer med: 
  - Ny lovmal 
  - Ny logo 
  - Klubbens navnebytte  
  - Gjennomføring av spesialen 2019 
  - Stand på dogs4all 
  - Årskonkurransen – årets utstillingshund 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr: 18106,04,-. 
 
Medlemmer: 
Pr. 31.12.2018 hadde klubben 374 medlemmer, hvorav 3 er æresmedlemmer og 22 er 
husstandsmedlemmer.  
 
Pr. 03.05.2019 hadde klubben 318 medlemmer, hvorav 3 er æresmedlemmer og 21 er 
husstandsmedlemmer. Det forventes noe økning i medlemstallet utover året.  
 



 
 

Japanspesialen 2018 
Japanspesialen ble arrangert pinsehelga 2018 i samarbeid med NAK. Begge klubbene tildelte 
storcert til egne raser.  
 
Klubben arrangerte sin rasespesial lørdag med totalt 93 påmeldte. Arne Foss dømte shiba på 
klubbens rasespesial. Fordelingen var: 
- Akita 30+5 
- American Akita: 1 
- Kai: 2 
- Japansk Spisshund 
Shiba: 39+1 
 
Lisbeth Høyem og Ann Margot Whyatt representerte klubben i den felles 
utstillingskomiteen.  
 
Det var kiosk begge dagene, og det ble gjennomført fellesgrilling lørdag kveld. Under 
fellesgrillingen ble det gjennomført aktiviteter som blant annet loddsalg og stafett. Det var 
anledning til å kjøpe klubbeffekter hele helga. 
 
Solvor Nærland og Lone Filipsen fotograferte påmeldte hunder. Bilder med kritikker fra 
utstillingen ble publisert i klubbavisa og på klubbens facebookside. 
 
Klubbeffekter 
- Klubbkalender: i salg fra spesialen 2018. Det er per dags dato ikke laget noe ny kalender. 
- I tillegg til klubbkalenderen har det vært mulig å kjøpe refleksskjerf, pepperkakeform, 
kopper, klokke, sekk, rasekompendium etc. 
 
Styret har besluttet ny leverandør av klubbeffekter. Målet er å kunne presentere nye 
klubbeffekter på Japanspesialen 2019. 
 
Distriktskontakter/andre kontaktpersoner 
Klubben har distriktskontakter fordelt over hele landet. Nestleder Hege Urdal har vært 
kontaktperson for distriktskontaktene, og har sendt ut informasjon til alle om mulighetene 
for gjennomføring av kurs i samarbeid med Laila Nagel. 
 
Distriktskontaktene arrangerer ulike aktiviteter gjennom hele året. Aktivitetene har blant 
annet vært fellesturer, fellestreff etc. 
 
Ny distriktskontakt for området Søndre Midt-Norge er Kristin Bugge Moe. 
 
Beretninger fra distrikt(ene): 



 
 

Nord-Norge – Distriktskontakt Lone Filipsen; 
Distriktet er jo ufattelig stort i areal, noe som gjør det vanskelig å nå ut i hele distriktet. 
Bortsett fra sporadisk kontakt med Shiba-eiere i Nordland og Finnmark har ikke distrikts 
kontakten føling med hva som skjer i disse fylkene.  

I Tromsø og omegn har vi et godt etablert Shiba-miljø. En gang i måneden legges det ut 
felles-tur. Antall deltakere varierer, men uansett er det uten tvil til stor glede for både to- og 
firbente. Vi har hatt innslag av kontakttrening/passering på disse turene, noe jeg tenker vi 
skal ha mer av. Imidlertid er det sosiale det primære. 

Mai 2018 arrangerte vi smellerkurs i regi av NSK med fantastisk god hjelp fra 
kurskoordinator. Som vanlig hadde vi også i år treff i indre Troms på sensommeren med Elin 
Uhre som primus motor. Dette er et treff med en overnatting så folk langveis fra skal ha en 
sjanse for å bli med. I år var vi så heldig at Laila og mannen hennes, var på Nord-Norges 
ferie. Laila hadde en flott innføring/gjennomføring av blodspor for de som ønsket det. Ellers 
er det tilrettelagt for diverse aktiviteter bla. kåring av raskeste Shiba.  

Som distrikts kontakt har jeg erkjent at det er helt umulig å rekke over hele distriktet. For 
Tromsø og omegn har vi fått til et ganske aktivt og ikke minst positivt og veldig koselig Shiba-
miljø.  

Sør-Vestlandet, Rogaland – Gro Karete Bråtveit; 
I 2018 hadde vi åpen agilitydag hvor de som ville kunne få prøve seg på  
agility. Siri Linnerud Riiber holdt minikurs for oss. 
Vi har hatt 12 fellesturer og julebord. Alt med varierende engasjement.  
Utfordringen for oss er at vi ikke har en gjeng som driver med  
utstilling, så det er liksom ingen "kjerne" som kjenner hverandre  
skikkelig. Men det er trivelig at vi alltid er flere på turene våre og  
at stadig nye melder seg inn i gruppa vår (som snart er på 100). 
I disse dager jobber jeg med et blodsporkurs som sannsynligvis blir på  
sensommeren. Instruktør blir Helga Mari Tessem som er  
jeger/brannmann/sykepleier/godkjent ettersøksdommer og veldig flink på å  
holde kurs. 
 
Så glemte jeg å få med at jeg stadig får flere henvendelser fra  
potensielle shibaeiere, som jeg og Frank går tur med slik at de får  
hilse på hunder og vi svarer på spørsmål. 
 
Søndre Midt-Norge – Kristin Bugge Moe; 
Pga. mitt store ønske om et shibamiljø, inviterte jeg våren 2018 til tur inkl vaffelsteking. 
Snøballen begynte og rulle, i juni 2018 ble «Søndre Midt-Norge» etabklert. Vi dekker søndre 
del av Trøndelag og Møre og Romsdal, og ellers de som vil være med. Målet er en tur/et 
arrangement i måneden. Utstillinger og annet fører noen ganger til endringer i planene. 
Aktiviteter så langt har vært turer i marka, byvandring og på turvei i mitt nærområde, noen 
med bespisning i det fri, her hjemme eller på kafé. Gruppen skal være et positivt og sosialt 
samlingssted for alle med interesse for de japanske rasene. Turer/arrangementer er også en 



 
 

fin arena for å bli kjent med rasen(-e), høre om ulike erfaringer og bruksområder. Det er 
hyggelig at folk som vurderer rasen, deltar. 
 
Medlemmene er oppfordret til å komme med ønsker om kurs. Jeg håper å kunne arrangere 
et kurs noe senere i år. Erfaringsmessig tror jeg, det bør legges etter utstillingssesongen.  
 
Kurs i klubbens regi 
I 2018 ble det gjennomført totalt 4 kurs i klubbens regi; 
- Smellerkurs i Oslo. 
  - Smellerkurs del 2 del 2 ble dessverre avlyst grunnet manglende påmeldinger. 
- Smellerkurs i Tromsø. 
- Blodsporkurs i Hobøl. 
- Agilitykurs i Drammen. 
 
Valpeformidler 
Christen Øwre Johansen var valpeformidler frem til høsten 2018. Etter dette har Ole Arntzen 
og Yumi Hirai fungert som valpeformidlere. 
 
Valpeformidlerene har mottatt ukentlige henvendelser fra potensielle valpekjøpere både per 
epost, per telefon og facebook. Styret mener at dette har vært den beste løsningen. Det har 
også blitt henvist til liste over oppdrettere som fremgår av klubbens hjemmeside. På 
forespørsel har interesserte fått mer utfyllende informasjon. 
 
Shibavisa (JUNnytt fra 01.01.2019) 
Gro Karete Bråtveit har fungert som redaktør i hele 2018. Det ble gitt ut totalt 4 klubbaviser i 
2018. Innholdet har vært en blanding av fagstoff, informasjon fra styret og medlemmers 
beretninger om aktiviteter eller livet med hund. 1 måned etter at papirutgaven er sendt ut, 
publiseres bladet på klubbens nettside. 
 
Høsten 2018 besluttet styret at nytt navn til klubbavisa blir JUNnytt. Endringer trådte i kraft 
01.01.2019. Eldre utgaver av klubbavisa er nå lagt ut på hjemmesiden. 
 
Sunnhetsutvalget (heretter SU) 
Består av: Ann Margot Whyatt, Gitte Hjorth Sørensen, Christen Lang og Lisbeth Høyem.  
SU kommuniserer via nett og telefon. I januar gjennomførte SU et treffmøte i forbindelse 
med NKKs avlsrådskurs. Ann Margot Whyatt og Lisbeth Høyem deltok på kurset, og Gitte 
Hjorth Sørensen og Christen Lang var på treffmøtet i etterkant. 
 
Dette året har SU jobbet med enkeltspørsmål og en omfattende sak som de har mottatt via 
styret, revisjon av RAS og forarbeid til en ny helseundersøkelse. Fristen for å revidere RAS er 
utsatt fra NKKs side i påvente av nye statistikkmuligheter i DogWeb. SU avventer også til de 
har fått resultater fra ny helsesundersøkelse. 
 
Spørsmål til ny helseundersøkelse er klar og nå undersøkes det ulike tekniske løsninger. 
 
I sak oversendt fra styret, har SU tatt kontakt med berørte parter. 
 



 
 

SU har sendt aktuelle artikler og hannhundliste til publisering i klubbavisa. 
 
SU er glad for at medlemmer sender inn saker/bekymringer, enten direkte eller via styret. 
Videre håper SU på stor deltakelse i helseundersøkelsen og ber medlemmer sjekke at riktig 
e-postadresse er registrert hos NKK. Kontakt kasserer hvis du trenger hjelp til oppdateringer. 
 
Aktiviteter knyttet til NKK 
Ole Arntzen representerte klubben på NKKs representantskapsmøte (RS) 3-4 november 
2018. Saksdokumenter og protokoll fra møtet er tilgjengelig på NKKs nettside. Det var to 
saker som fikk mye fokus, jf. RS sak 4b) og 4d):  
  - Det var kommet formuleringer som kunne tolkes som om NKK ville redusere antall 
internasjonale utstillinger. Dette er ikke tilfelle, men NKK ønsker ikke å være bundet til et 
bestemt antall internasjonale utstillinger i året da det kan oppstå forhold som er utenfor 
NKKs kontroll og som kan medføre at en utstilling må avlyses. 
  - Lovmal for klubber og forbund, stemmeseddel ved personvalg: klubbene står fritt til 
å selv velge utforming på stemmeseddel. 
 
To medlemmer av SU deltok på NKKs avlsrådskurs i januar 2019. I tillegg har styret sendt inn 
høringssvar på flere høringer mottatt i perioden. 
 
Annet  
- I 2018 startet arbeidet med oppretting av ny hjemmeside. Hjemmesiden www.junnorge.no 
var klar ved årsskiftet 2018-2019. Hjemmesiden og klubbens facebook-side har blitt aktivt 
benyttet ifm. formidling av informasjon. 
 
- Maiken F. Brenden har hatt ansvaret for klubbens instagram-konto frem til høsten 2018. 
Gro Karete Bråtveit og Vanja Marie Sigvartsen har tatt over ansvaret for kontoen. 
 
- Ny logo er besluttet og tatt i bruk ved årsskiftet. 
 
- Bevegelig blodsporprøve: Kurskoordinator Laila Nagel har administrert arbeidet med 
bevegelig blodsporprøve i regi av klubben. Totalt 18 forskjellige raser i området Tromsø, 
Østfold, Vestfold og Rogaland har deltatt. 
 
- Planleggingen av dommerkonferanse 2020 er godt i gang. Konferansen vil bli gjennomført 
medio januar 2020. 
 
- Klubben deltok med stand på dogs4all. Deltakelsen ble benyttet til å markedsføre 
navnebyttet, i tillegg til å presentere klubbens raser. Besøkende hadde anledning til å møte 
den «vanlige» hundeeier, samt eiere med mye og variert erfaring.   
 

 

 

 
 



 
 

           Vedlegg 3 
 
Sak 3. Regnskap 2018 med revisjonsberetning 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           Vedlegg 4 

Sak 4. Handlingsplan for perioden 2019/2020 
 
- Mål på bakgrunn av RAS: 
  - Flere hannhunder i avl/holde bredde i avlsbasen gjennom å bruke flere hunder i avl 
  - Skaffe mer informasjon om arvelige sykdommer og andre sykdommer som belaster 
rasene  
  - Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er akseptabel atferd og ikke (at 
rasen har et rasetypisk temperament og der individene passer som familiehunder i vårt 
norske samfunn). 
 
- Planlegge gjennomføring av oppdretterkonferanse våren 2021. 
 
- Planlegge gjennomføring av dommerkonferanse 11. og 12 januar 2020. 
 
- Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2020. Utstillingen arrangeres i 
samarbeid med NAK. Styret ønsker å utvide samarbeidet til også å gjelde NAAK. 
 
- Tilby nye klubbeffekter.  
 
- Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Målet er faglig innhold, informasjon og 
beretninger. Klubbavisen publiseres på klubbens hjemmeside 1 måned etter utsendt 
papirutgave. 
 
- Fortsette arbeidet med oppdatering av ny nettside. Ønskelig at sosiale medier (facebook og 
instagram) fortsatt brukes aktivt. Den gamle nettsiden avsluttes 01.01.2020. 
  - Endre klubbens epost-adresser. 
 
- Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og 
bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder. 
  - Det er ønskelig at hvert distrikt har 1 inntektsgivende arrangement pr. år. 
 
- Dogs4all: punktet fylles inn etter avstemming på årsmøtesak 5-3. 
 
- Ferdigstille RAS: punktet fylles inn etter avstemming på årsmøtesak 5-5. 
 
- Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via SU, 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 NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2019 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA). 



 
 

 
- Gjennomføre helseundersøkelse 2019. 
 
- Revidere statuttene JUNs årskonkurranser. 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
           Vedlegg 5 

Sak 5. Innkomne forslag 
 
Sak 5-1 Kontingent 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Styret innstiller på en økning av kontingenten til kr. 300,- fra og med 2020. 
 
Begrunnelse: Indeksregulering og styret ønsker å legge til rette for økt aktivitet i klubben.  
 
Sak 5-2 Nytt æresmedlem 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Styret foreslår Solvor Nærland som æresmedlem i Japansk Urhundklubb i Norge. 
 
Begrunnelse: Solvor har bidratt mye til oppbygging av klubben og har vært svært aktiv i 
rasemiljøet. Hun har hatt flere verv i klubben, blant annet som styreleder fra 2007-2010, 
styremedlem fra 2010-2016 og medlem av SU. I forbindelse med ulike verv har hun gjort en 
fantastisk jobb, blant annet med å utarbeide klubbens organisasjonshåndbok. Solvor har 
opprettet og administrerer Norsk Shibaregister og hennes nettside shibaliv.com. 
Artikkelsamlingen som fortsatt gis til nye valpekjøpere har Solvor utarbeidet. 
 
I tillegg har Solvor ved flere anledninger brukt store deler av japanspesialen til å fotografere 
hundrevis av hunder. Hun har lagt ned store ressurser i dette, blant annet ved at folk kan få 
tilsendt bilder kostnadsfritt på epost i etterkant av utstillingen. Hun har også vært fast 
spaltist i shibaklubbens spalte i Hundesport i over 5 år, i tillegg til at hun har skrevet flere 
artikler til klubbavisa. Solvor er inkluderende og møter alle med et smil (både de på to- og 
fire bein). 
 
All tid, arbeid og ressurs som Solvor har lagt ned i klubben, i tillegg til hennes brennende 
engasjement for rasene, mener styret kvalifiserer henne til nytt æresmedlem i klubben. 
 
Sak 5-3 Dogs4all 
Alternativ 5-3 a) Forslagstiller: Styret 
 
Forslag: Styret foreslår at klubben skal representeres med stand på Dogs4all. 
 
Alternativ 5-3 b) Forslagsstiller: Styret 
 



 
 

Forslag: Styret foreslår at klubben ikke skal representeres med stand på Dogs4all. 
 
Begrunnelse: Gjennomføring av Dogs4all er en stor kostnad for klubben. Styret foreslår at 
midler heller brukes til andre aktiviteter hvor klubbens raser promoteres. 
 
b1) Forslagstiller: Styret 
 
Forslag: ved flertall for alternativ 5-3 b, foreslår styret at vedtaket trer i kraft umiddelbart. 
 
Begrunnelse: Gjennomføring av Dogs4all er en stor kostnad for klubben. Styret foreslår at 
midler heller brukes til andre aktiviteter hvor klubbens raser promoteres. Vedtaket trer i 
kraft umiddelbart og styret avbestiller stand for 2019. 
 
b2) Forslagstiller: Styret 
 
Forslag: Styret foreslår at klubben skal representeres med stand på Dogs4all 2019. 
 
Sak 5-4 Klubbkalender 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Styret ønsker å legge ned prosjektet med klubbkalender. 
 
Begrunnelse: inntjeningen er lav ift. mengden arbeid som brukes med klubbkalenderen. 
Styret er positive dersom medlemmer ønsker å lage klubbkalender. 
 
Sak 5-5 Revisjon av RAS 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Styret får myndighet til å godkjenne RAS når den er ferdigstilt. 
 
Begrunnelse: Nåværende versjon av RAS er gyldig frem til 01.07.2019 og skulle egentlig til 
godkjenning på årsmøtet. Fristen for revidering av RAS er av NKK utsatt til nye IT-verktøy for 
beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilt. 
 

 

 

 



 
 

 
            Vedlegg 6 
Sak 6. Budsjett 2019 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
            Vedlegg 7 
 
Sak 7. Personvalg 
Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet: 
- Leder Vibeke Standal 
- Sekretær Vanja Marie Sigvartsen 
- Styremedlem Eivind Mjærum 
- Valgkomiteen: 
  - Lone Filipsen 
  - Gro Karete Bråtveit 
 
Følgende kandidater stiller til valg: 
 
Nestleder 
- Sunniva Bjørkvik: 
Sunniva Bjørkvik er bosatt i Leksvik i Trøndelag sammen med samboer og to shiba tisper. 
Hund har alltid vært den største lidenskapen og det Sunniva vil bruke tiden på. Sunniva 
farter mye rundt på forskjellige utstillinger, trener blodspor og har nylig begynt å trene 
lydighet rettet mot konkurranse. Videre er Sunniva i oppstartsfasen av oppdrett under 
kennelnavnet Nordic Legacy som ble godkjent mai 2018. Ellers er Sunniva et aktivt 
friluftsmenneske og store deler av fritiden brukes ute i naturen sammen med hundene. Sett 
bort fra lidenskapen for hund er hun også en aktiv hobbyfotograf. 
 
Kasserer 
- Thea Ringerike: 
Thea Ringerik er en 27 år gammel lærer bosatt i Aurskog i Akershus. Fikk sin første shiba i 
2009, ei tispe ved navn Betty. De trente spor og prøvde seg både på feltsøk og rundering, 
men først og fremst var Betty en super turkamerat. Gjennom Betty kom Thea inn i et veldig 
godt shibamiljø i Tromsø, og hun flyttet sørover igjen gledet hun seg til å bli kjent med enda 
flere to- og firbeinte representanter for rasen. Dessverre ble Betty syk ikke lenge etter at hun 
flyttet. Sommeren 2018 døde Betty og Thea har ikke skaffet seg noen ny shiba etter det. 
Derfor har hun heller ikke vært spesielt aktivt i miljøet på Østlandet. Sorgen var lenge for 
stor til at hun orke å være med på turer og treff, men nå har vinter blitt til vår og Thea er klar 
for å bli en aktiv del av klubben igjen! Selv om Thea ikke har en egenrådig japaner lengre, er 
hun ikke uten hund. Thea har en tervueren som heter Vilma. Hun trener Thea agility med, 
stiller ut og går lange turer med. Om det blir ny shiba på Thea er usikkert, men foreldrene 
har tre stykker som hun kan passe når savnet etter rasen blir for stort. 
 
Styremedlem 
- Ole Arntzen 



 
 

Ole  Arntzen er en 53 år gammel bergenser med «talefeil». Han jobber med IT-brukerstøtte. 
Organisasjonserfaring: 40 år som speider og speiderleder, og ett år som vara styremedlem i 
JUN. Ole utgjorde familiens mindretall da spørsmålet om å skaffe seg hund dukket opp. 
Dermed endte han opp som en noe motvillig hundeeier sommeren 2015. Da fikk de en 
trivelig shiba som de kaller Aiko. Hun har gjort det ganske bra på utstilling og hun har fått to 
valpekull med til sammen 6 valper, men for familien er hun først og fremst en familiehund til 
selskap og hygge – både hjemme og på turer som helst går til fjells. 
 
Styremedlem – supplering 1 år  
- Kristin Bugge Moe: 
Kristin Bugge Moe bor i Orkanger. Hun er lærer og spesialpedagog med erfaring fra 
grunnskole, videregående skole og PPT. Etter en ulykke i 2003 ble hun ufør. Rullestolen er 
parkert for godt. Kristin gikk de første utstillingene med krykker. Hundene har vært viktige 
for egen rehabilitering. Sammen har de tatt utfordringer enkelte 
hundeskoler/kursarrangører har ment hun ikke hadde forutsetninger til. På «vei tilbake» er 
det blitt kynologikurs, oppdretterskolen 1, utdanning som hundeinstruktør og klikkertrener, 
kurs og aktiviteter innen spor, lydighet, rallylydighet og weight pull, dog ikke i 
konkurransesammenheng. Kristin sterke ønske om å komme tilbake til arbeidslivet har ført 
til ny yrkesutdanning. Hun er Autorisert Hundemassør, rehabiliteringsterapeut på hund, 
Certifiserad Laserterapeut og balansbollsinstruktör. Hun har etablert firmaet «Spreke Poter 
AS», samarbeider med og benytter lokaler hos Evidensia Orkdal Dyresenter, drømmer om 
klinikk i egen bolig. 
Kristin har hatt shiba siden 2000. I 2013 var Kennel Moto-Moto en realitet. Siden Kristin 
fortsatt er avhengig av krykker for å kunne gå turer, er kickbike og kickspark gode 
alternativer i trening med hund, likeledes kjettingtrekk. Kristin har i dag 5 tisper, noe som 
fører til deltakelse i flere treningsgrupper for at alle skal få «sin del».  
Kristin er også distriktskontakt for Søndre Midt-Norge. 
 
Varamedlem 
- Solvor Nærland: 
Selv om Solvor har bodd i Bergen mesteparten av livet, holder hun fremdelse noenlunde på 
jærdialekten. 
Shiba kom inn i livet til Solvor i 1996, og har siden blitt der. Solvor levde først sammen med 
Ranko og Zenmai, og var da en aktiv utstiller. Hun sugde også til seg alt hun maktet om avl, 
helse og oppdrett i de årene, både gjennom samtaler med oppdretter og andre fagfolk ved å 
delta på alle kurs som NKK arrangerte innen disse områdene. I tillegg fikk Solvor praktisk 
erfaring ved å være med på en rekke valpefødsler og oppfølging av valper. Nå bor hun med 
Hamako og Tabi, som også har hatt hvert sitt valpekull. De lever et rolig liv, men koser seg 
med turer i den flotte naturen byfjellene rundt Bergen og med andre hundeaktiviteter i 
mindre skala.  
Solvor opprettet Norsk Shibaregister i 2007 og oppdaterer fremdeles registeret. Her er det 



 
 

ønskelig å ha med flest mulig av shibaer som er født i Norge eller importert til landet. 
Solvor var klubbens leder i 3 år fra 2007, og hadde deretter diverse verv i styret og i SU i 
noen år. Noe hun fremdeles er stolt over, er å ha bidratt til utarbeiding av det oransje 
infoheftet om shiba, RAS-utredningene og klubbens organisasjonshåndbok. Solvor ønsker å 
få være med på lignende oppgaver for klubben i fremtiden. 
 
- Sara Bakken Barø: 
Sara er 31 år, gift og har ett (snart to) barn og jobber som sekretær ved Stavanger 
Universitetsjukehus. Har hatt shiba i snart syv år. Nå har de hunden Fenris fra kennel Kichiko, 
det er den andre shibaen de har. Av organisasjonserfaring så er hun med i FAU i bhg. 
 
- Marie Hansen: 
Marie Hansen er født og oppvokst på Jæren og jobber for tiden som lektor på en 
ungdomsskole. Maries første erfaring med shiba kom da hun bodde i Japan som 
utvekslingsstudent. Når tiden var moden for hennes første hund, var det en selvfølge at 
hennes følgesvenn skulle være en shiba. Det var kanskje litt mindre selvfølgelig at hun skulle 
reise helt tilbake til Japan for å hente hjem Kiko. Hun er Maries første hund og hun har åpnet 
døren til mange nye vennskap og erfaringer. 
 
Revisor 
- Helle Sletvold 
Helle Sletvold er 52 år med bosted Tromsø. Lærer på voksenopplæringa med fagene 
matematikk, naturfag og norsk som andrespråk. Har shiba-tispe fra Enerhaugen på 4 år og 
det har ført Helle inn i det fantastiske miljøet rundt de japanske rasene. Helle har sittet i 
styret som vara styremedlem to ganger tidligere og tar gjerne på seg oppdraget som revisor 
for klubben. 
 
Vara revisor 
- Janne Lanesskog: 
Janne er 41 år og bor i Bergen. Janne og hennes samboer har 3 barn og 2 shiba i huset; Noah 
og Sumi og 2 på fór hos gode venner; Foxy og Misako. Janne er utdannet hjelpepleier. Siste 
årene har hun ikke hatt muligheten til å være like aktiv i shibamiljøet, da hun videreutdanner 
seg på Høyskolen i Oslo. 
 
Valgkomite 
- Bodil Sellie Fosseide: 
Bodil er 34 år, født og oppvokst i Trondheim. Bor nå på Jonsvatnet rett utenfor Trondheim i 
en enebolig med stor hage og skogen som nærmeste nabo. Har elsket dyr hele livet og er 
oppvokst med at familien hadde engelsksetter. Begynte først med pomeranian i 2008 og fikk 
sin første shiba sommeren 2016. De har i dag 4 shiba i hus og hun elsker rasen! De er mest 
opptatt av å ha trygge hunder som fungerer som en del av familien og som går godt sammen 



 
 

med barna deres på 5 og 7 år. Hundene er med på det de gjør, og trekker gledelig spark og 
akebrett på vinteren, og kickbike på sommeren. De bruker marka mye og går mye turer. 
 
Vara valgkomite 
- Elisabeth Carstensen: 
Elisabeth er en blid sørlending fra Arendal, på 29 år. Hun er ingeniør og baker utrolig flotte 
kaker som hobby. Elisabeth er også eieren av Kovu som hun fikk i 2015, og har siden da vært 
veldig aktiv i hundemiljøet på Sørlandet. 
 
- Beate Mikalsdatter: 
Har to shibaer, Kinu snart 12 år og Ori 9 år. Drev med utstilling og aktiv med shibastrikk for 
klubben noen år. Nå blir det mest turer i skog og mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Stemmeseddel 2019 

Verv Navn Info Ja Blank 

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Nestleder (2 år) Sunniva Bjørkvik  Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Kasserer (2 år) Thea Ringerike  Valgkom. Innst.   

 

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss 

Styremedlem (2 år) Ole Arntzen  Valgkom. Innst.   

Styremedlem (1 år) Kristin Bugge Moe Valgkom. Innst. (suppl.)   

 

Tre kandidater til valg, sett maks 3 kryss 

Varamedlem (1 år) Solvor Nærland Valgkom. Innst.   

 Sara Bakken Barø Valgkom. Innst.   

 Marie Hansen Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Revisor (2 år) Helle Sletvold Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Vara revisor (1 år) Janne Lanesskog Valgkom. Innst.   

 

En kandidat til valg, sett maks 1 kryss 

Valgkomite (2 år) Bodil S. Fosseide Valgkom. Innst.   

 

To kandidater til valg, sett maks 2 kryss 

Vara valgkom. (1 år) Elisabeth Carstensen Valgkom. Innst.   

 Beate Mikalsdatter Valgkom. Innst.   



 
 

 
FULLMAKT 

 
 

Jeg ___________________________gir med dette 
 

     ___________________________ fullmakt til  
 

å bruke min stemme ved årsmøtet i JUN 07.06.2019 
 
 
 
 
 

________________                       ___________________ 
Sted/dato     Underskrift 

 
(Medbringes til årsmøtet av den personen du gir fullmakten til) 

 
 
 
 
 
 

KLIPP – 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. 
 

IKKE legg den i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!  
(Se beskrivelse av fremgangsmåte i «bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme» 

under) 
 
 
 
 

Stemmen er avgitt av:    ___________________________ 
        Bruk blokkbokstaver 



 
 

 
 
 
Bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme 
 
1) Fullmakter ved avstemming i saker: 
Klubbens lover gir i § 3-2 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 tre – 3 – 
fullmakter. 
 
Fullmakter medbringes til årsmøtet av den som har fått fullmakt og presenteres ved 
registrering. 
 
2) Forhåndsstemmer ved valg: 
Klubbens lover gir i § 3-2 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 = stemmekonvolutt 
- Stemmekonvolutten legges i en ny konvolutt sammen med stemmekontrollskjema og 
sendes til: 
JUN v/Vanja Marie Sigvartsen 
Tomasjordvegen 53 B 
9024 Tomasjord 
 
NB: Ikke skriv 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 to uker før årsmøtet (25.05.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Lover for Japansk Urhundklubb i Norge 
stiftet 27.06.1998 
 
Vedtatt av årsmøtet den 18.05.2018 med senere endringer, senest av 16.10.2018 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel klubb den 02.11.2018 
 
Kap 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 
 
Klubbens navn er Norsk Shiba klubb (Japansk Urhundklubb i Norge), og forkortes til NSK 
(JUN). Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. 
 
Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å 
overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs 
hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge 
NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 
 
Klubben omfatter rasene hokkaido, kai, kishu, shiba og shikoku. 
 
Klubben har verneting i Oslo. 
 
§ 1-2 Formål 
 
NSK (JUN) har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra 
til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av de enkelte 
hunderasene. 
 
NSK (JUN) skal også arbeid for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket 
retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 
 
§ 1-3 Definisjoner 
Klubbens organer: 
             - Årsmøtet 
             - Ekstraordinært årsmøte 
             - Styret 
             - Valgkomite 
 
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
 
NSK (JUN) er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i 
klubbens lover. 
 
NSK (JUN) skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid 



 
 

gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har 
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 
 
Kap. 2 Krav til medlemskap 
 
§ 2-1 Medlemskap 
 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. 
 
Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver 
tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs (JUNs) og NKKs virksomhet, samt å følge NSKs 
(JUNs) og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i 
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller 
klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
Husstandsmedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. 
 
Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem 
av NSK (JUN). Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta 
gavemedlemskap, må selv betale grunnkontingent (GK) til NKK. 
 
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemer. 
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via ”Min side” på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller 
e-post) til klubben. 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben. 
c) Strykning på grunn av manglende grunnkontingent til NKK. 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7. 
 
§ 2-3 Medlemskontingent 
 
Alle enkeltmedlemmer betaler grunnkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
 
Medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt. 
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner 
NKKs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 
 



 
 

Kap. 3 Organisasjon 
 
§ 3-1 Høyeste myndighet 
 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. Juli. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med absolutt flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer 
teller). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben 
krever ¾ flertall). 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke absolutt flertall (50% + 1, blanke 
stemmer teller) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en 
kandidat/et forslag har oppnådd absolutt flertall. 
 
Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også 
aktuelle forhåndsstemmer). 
 
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 
 
§ 3-2 Møte og stemmerett 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøte avholdes, og har vært 
medlem i minst 6 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 
Ingen medlemmer kan stille med mer enn 3 – tre – fullmakter på årsmøtet. 
 
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være 
poststemplet senest to uker før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan 
forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. 
 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter 
som har talerett, men ikke stemmerett. 
 
§ 3-3 Innkalling 
 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel. 



 
 

 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes per post og publiseres på klubbens nettsider. 
 
Med innkallelsen skal følge: 
             - Saksliste 
             - Årsberetning 
             - Regnskap med revisors beretning 
             - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styre i hende senest 6 uker før møtedato. 
             - Budsjett for neste år 
             - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende senest 6 uker før møtedato. 
 
§ 3-4 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, 
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet. 
c) Behandle årsberetning. 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 
h) Velge: 
             - Leder for 2 år 
             - Nestleder for 2 år 
             - Sekretær for 2 år 
             - Kasserer for 2 år 
             - 3 styremedlemmer for 2 år 
             - 3 varamedlemmer for 1 år 
             - 1 revisor for 2 år 
             - 1 vararevisor for 1 år. 
             - Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år 
             - 2 varamedlemmer for 1 år 
 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 
 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 



 
 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg. 
 
§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene 
forlanger det. 
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
 
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 
som skal behandles. 
 
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan 
behandles. 
 
Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt. 
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 3 uker før ekstraordinært årsmøte. 
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
 
Kap. 4 Styret 
 
§ 4-1 Styrets myndighet 
 
Styret er klubbes høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
§ 4-2 Vedtak og representasjon 
 
Styret  er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK. 
 
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
 
$ 4-3 Styrets oppgaver er å 
- Lede klubben mellom årsmøtene 
- Avholde årsmøte 
- Drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 



 
 

- Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 
retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg og redaktør. 
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-
regionen. 
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 
 
§ 5-1 Valgkomite 
 
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar 
for komiteens arbeid. 
 
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 
besettes. 
 
§ 5-2 Revisor 
a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning 
til årsmøtet. 
b) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 
 
Kap 6. Diverse bestemmelser 
 
§ 6-1 Lovendringer 
 
Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 
flertall. 
 
Vedtektene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i 
kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 
§ 6-2 Tolking av lovene 
 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk 
som følge av medlemskapet i NKK, jf. NKKs lover § 6-1. 
 
§ 6-3 Oppløsning 
 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 
 
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen 
gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
 



 
 

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner 
Simpelt flertall: 
             - Flest stemmer 
Alminnelig flertall: 
             - 50% + 1 av de avgitte stemmer 
             - Blanke stemmer teller ikke 
Absolutt flertall: 
             - 50% + 1 av de avgitte stemmer 
             - Blanke stemmer teller 
Kvalifisert flertall: 
             - 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 
             - Blanke stemmer teller 
             - Bruk er vedtektsfestet 
 
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTET! 

 
 
 
 

HUSK Å TA MED PAPIRENE TIL MØTET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


