Innkalling til NMHKs Generalforsamling
21. mars 2019 kl.18:00
SAS Park Radisson Park INN
Gardermoen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden
Årsberetning
Regnskapet 2018
Innsendte forslag
Valg.

Sak 1 – Dagsorden
Godkjenning av Innkallingen
Valg av møteleder
Referent
Tellekorps
To til å underskrive protokoll
Sak 2 – Årsberetning 2018
Årsberetningen leses opp
Sak 3 – Regnskapet 2018
Regnskapet, med balanse og revisors beretning.
Sak 4 – Innsendte forslag
a) Sak fra ;

Se eget vedlegg, innsendere og sak

Der det ønskes følgende vedtak:
«GF pålegger samtlige rasegrupper som ikke har en demokratisk modell for valg av raserepresentant og utvalg
å innføre dette samt å avholde slike valg ved første raseårsmøte».
Kommentarer fra NMHK HS:
Vi viser til NMHKs lover Kap. 4 «Styret». §4 – 3 – Styrets oppgaver er å …….. Oppnevne og avvikle komiteer,
oppnevne/avvikle raserepresentanter, og utarbeide ………..
Det betyr at Generalforsamlingen ikke kan pålegge rasegruppene dette da det er NMHKs Hovedstyre som er
forvalter av rasegruppene og at det allerede er et demokratisk prinsipp/modell lagt til grunn mht valg. Det er i
særtilfeller at styret velger å benytte seg av ovennevnte paragraf.
Konklusjon: Av denne grunn kan man ikke stemme over denne saken og den går ut.

b) Sak fra medlem:

CERT-ordningen

Jeg ønsker at man reverserer eksisterende full Cert ordning for våre raser. Jeg ønsker at certet kun gis til nr.1,
uansett om hunden er «fullcertet» eller ei.
Det stemmes for hver rase og man har kun en stemmerett på GF. (Har man flere nmhk-raser må man da velge
1 å stemme på)
c) Sak fra NMHK HS:

Økning av medlemskontingenten for 2020

Det har blitt signalisert at klubbene pålegges fra skattemyndighetene om å innberette mva for inntekter de måtte
ha ved sine aktiviteter. Det kan bety at påmeldingsavgift for utstillinger blir 25% dyrere. I tillegg er det vedtatt på
NKKs RS 2018 at medlemskontingenten skal justeres hvert år ihht gjennomsnittsrenteoppgang for landet.
NMHK v/ HS foreslår å øke medlemskontingenten med kr. 25,d) Sak fra NMHK HS:

NMHKs helsesatsing

NMHK jobber for etisk avl og sunne hunder utfra NKKs lover og retningslinjer. Helse er et tema klubben tar på
alvor.
I den forbindelse ser HS viktigheten av at alle våre avlshunder av miniatyrhundraser, (med unntak av
Meksikansk nakenhund stor og Peruviansk nakenhund, alle størrelser, har kjent status på patellaluksasjon fra
godkjent veterinær. Status vil bli registrert i NKKs DogWeb.
Vi mener derfor at samtlige av våre raser må ta stilling til dette og må avholde avstemning vedrørende krav om
kjent status for patellaluksasjon for sin rase på neste rase-årsmøte i 2019..
Innstilling: Generalforsamlingen bes godkjenne Hovedstyrets forslag om å pålegge rasene å avholde
avstemning vedrørende krav til kjent status for Patellaluksasjon for sin rase på rase-årsmøte 2019.
Sak 5 - Valg
Valgkomiteéns innstilling:
Verv
NMHK Hovedstyre
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Revisjon
Revisor
Revisor (vara)

Navn

Periode

Tar
gjenvalg

Valgkomiteens
innstilling

Nora Skotaam
Anniken Holtnæs
Roy Fjerdingby
Heidi Peat Araldsen
INGEN
Hanne Engebretsen

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nora Skotaam
Anniken Holtnæs
Roy Fjerdingby
Heidi Peat Araldsen
Siv Lien
Stine Snekkerhaugen

Merethe Larsen
Anne Nystrøm
Anne-Katrin Hansen
Irene Galåen

2 år
2 år
2 år
1 år

Ja
Ja
Ja
Ja

Merethe Larsen
Anne Nystrøm
Anne-Katrin Hansen
Irene Galåen

Deloitte
Lene Fjeldaas

1 år
1 år

Ja
Ja

Deloitte
Lene Fjeldaas

Andre innstilte

Renate Hagren

I hht våre lover er det mulighet for å ha 4 styremedlemmer i styret, men NMHK HS har hatt tre styremedlemmer i alle år.
Etter nøye gjennomgang av klubbens arbeidsoppgaver mener vi nå det er grunn for å utøke til 4 styremedlemmer. Derav

endring på stemmeseddel og innkalling. Det er også en kandidat som har trukket sitt kandidatur som gjør at en endring
måtte skje.

Fra lovene: §3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem innen
31.12. året før har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes og har vært medlem innen 31.12. året før
har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte (saker) eller ved
forhåndsstemme (valg).
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de personvalg som skal
behandles på årsmøtet. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift.
Denne legges i konvolutt merket med ”forhåndsstemme” og medlemmets medlemsnummer, navn og adresse og sendes:

NMHK v/ Anniken Holtnæs, Kirkevegen 26, 2008 Fjerdingby
Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke
før generalforsamlingen avholdes og åpnes av generalforsamlingens valgte tellekorps.

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL
NMHKs GENERALFORSAMLING!

