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Påmelding til digitalt årsmøte.  

Dere må melde dere som deltagere på årsmøtet ved å sende en mail til griffon@nmhk.net 

hvor dere skriver i overskriften «Påmelding til årsmøtet Griffon». Påmeldingen må være 

gjort innen mandag 28.02.2022. Tirsdag sender vi over listen for de som skal klargjøre for 

valget og linken til årsmøtet. Plattformen for årsmøtet er Teams. For de som ikke har brukt 

dette før så kom inn på møtet en time før – dvs kl. 18:00 så kan dere sjekke at alt fungerer 

greit. Evt. ta kontakt med Leif Aarsand – 926 35 520. 

 

Agenda: 

1. Valg av dirigent/ ordstyrer – Arbeidsutvalget forslag Leif Aarsand 

 

2. Valg av referent - Arbeidsutvalget forslag XXXX 
 

3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet- Arbeidsutvalget forslag 

er at disse velges blant de fremmøtte  

 

4. Valg av tellekorps (2 personer) – –Normalt velges dette på årsmøtet, men pga digital 

telling er Kristin Berger Mortensen foreslått 

 

5. Godkjennelse av innkalling 

 

6. Årsberetning for raseutvalget og avslrådet for 2021 v/Leif Aarsand  

a. Regnskap for 2021 v/Leif Aarsand 

 

7. Aktivitetsplan for raseutvalget og avlsrådet 2022 v/Leif Aarsand 

a. Budsjett for 2022 v/Leif Aarsand 
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8. Innkomne saker:  

 

a. Ole Josef Lybekk: Foreslår at det blir avstemming om kjent status på øyelysning 

og at raseutvalget skal jobbe aktivt med dette slik at det blir et krav og ikke bare 

en anbefaling, 

Forslag 1: Alle norske hunder som skal gå i avl skal ha Evco registrert på Dogweb 

max et år gammel på parringstidspunktet, utenlandske hunder som blir brukt i avl 

på norskregistrerte hunder skal ha tilsvarende attest på skjema son NKK godtar 

om hunden ikke er norsk. 

Forslag 2 (avlsrådets forslag): "Avlsrådet skal ved revidering av RAS ta med om 

det bør stilles krav til registrert øyelysning hos NKK på alle norske hunder som 

skal brukes i avl. Registreringen skal være maks 1 år gammel på 

parringstidspunktet. Utenlandske hunder som blir brukt i avl på norskregistrerte 

hunder skal ha tilsvarende attest på skjema som NKK godtar om hunden ikke er 

norsk. Dersom avlsrådet ikke finner grunn for å innføre krav, så skal innstillerne 

av krav til øyelysning kontaktes slik at de igjen kan sende inn sitt krav og få det 

behandlet." 

  

 

9. Valg  

Raseutvalget for 2021 har vært  

Raserepresentant Leif Aarsand Valgt for 2 
år i 2020 

Ikke på 
valg 

 

Vara raserepresentant Kristin Berger 
Mortensen 

Valgt for 1 
år i 2020 

På valg Tar ikke 
gjenvalg 

Medlem Astrid Krog Valgt for 2 
år i 2020 

Ikke på 
valg 

 

Medlem Kristine Braaten 
Steinhovden 

Valgt for 2 
år i 2019 

På valg Tar ikke 
gjenvalg 

     

Valgkomitè  

Leder  Finn-Arne Kroken Valgt for 1 
år i 2020 

På valg  Tar ikke 
gjenvalg 

Medlem 
 

Anne-Kathrin 
Hansen 

Valgt for 2 
år i 2020 

Ikke på 
valg 

 

Medlem Kristin Lium 
Mamelund 

Valgt for 1 
år i 2020 

På valg Tar gjenvalg 

 
Avlsrådet har høsten 2021 bestått av alle som er i raseutvalget 
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Pga digital avstemming vil dere få tilsendt en link som dere må bruke for å stemme. Det vil bli beskrevet hvordan dere 
går frem. 
 
Saken stemmes kun digitalt. 
 

 Arbeidsutvalget  
Valgte verv til arbeidsutvalget Hvem har vært Hvem er innstilt Periode 
Leder/Raserepresentant Leif Mangor Aarsand  Ikke på valg 

Vara raserepresentant Kristin Berger Mortensen Lone Wollan Holte Ny - 2 år 

Medlem Kristine Braaten Steinhovden Kristin Skulstad Ålovsrud Ny - 2 år 

Medlem Astrid Krog  Ikke på valg 

 
 

  

 
 

  

Valgte verv til valgkomiteen    

Leder valgkomiteen Finn Arne Kroken Kristin Lium Mamelund Ny - 1 år 

Medlem innstilt av valgkomiteen Anne-Katrin Hansen  Ikke på valg 

Medlem innstilt av valgkomiteen Kristin Lium Mamelund Turid Jensen Ny - 2 år 

 
 

  

Alle nyvalgt innstilt av valgkomiteen 
 
Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem innen 31.12 året før har møterett og 
stemmerett på rasegruppens valg. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle 
medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.  
 
På grunn av koronapandemien gjennomføres digitalt valg. Det stemmes via personlig lenke tilsendt på mail. Dette gir alle stemmeberettige 
medlemmer mulighet til å delta på valget for NMHK Griffonrasene uavhengig om de deltar på årsmøtet. Valget vil være gjennomført i forkant 
av årsmøtet og resultatet legges frem der. Det vil ikke være mulig å stemme på årsmøtet. 


