Årsmøteprotokoll for NBKs årsmøte avholdt på Comfort Hotell
Runway, Gardermoen, lørdag 12.02.2011, kl 16.30 – 18.30
Sak 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps.
Møteleder: Lars Farnes.
Valgt til å skrive under protokoll: Monica Tallhaug og Ann-Kaetrin Handberg.
Tellekorps: Morten Tiedemann og Hege Hukkelberg Løkken. Det var 54 stemmeberettigede totalt inklusive 3
fullmaktsstemmer.
Referent: Tor Einar Jørgensen.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Ingen merknader.
Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet.
Møteleder gikk gjennom årsberetningen fra styret punkt for punkt.
Merknader:



Tilføyelse under prestasjoner: Artic Cup ble vunnet av Cessna av Sáráhkká.
Kommentar under Økonomi: Det står respekt for den store innsatsen som ble lagt ned av en liten
arrangementskomite, dette på tross av stort underskudd, men vi håper at klubben kan unngå flere slike
underskudd.
Årsmøtet tar opp årsberetning fra styret med 2 stk. merknader til godkjenning, - enstemmig godkjent.
Møteleder gikk gjennom årsberetningen fra avlsrådet punkt for punkt.
Merknader:


Korrigering under avsnitt 2. Aktivitet: Godkjente parringer skal ikke benyttes. Korrigert tekst:
“Det ble født 166 kvalpar i 2010 i totalt 29 kull, der 21 kull var etter NBKs retningslinjer for avl. I 2009
vart det født 205 kvalpar i 32 kull der 24 kull var etter etter NBKs retningslinjer for avl.”
 Korrigering under avsnitt 3, Avlstall: De 2 siste setninger: “Ein har no fått ein endeleg avgjersle om at
Beuing ikkje lenger kan utføre indeksberekningar for NBK framover. Ein har difor hendvendt seg til
Jørgen Ødegård, som vil utføre indeksberekning etter NBK sitt ynskje.” strykes.
 Korrigering under “Årets hund jaktprøve”, korrigerte resultater for Holmevass B Gilli. Korrekt tekst er:
“4.VK NM lavland kvalifisering, 3. VK finale, 5.VK finale, 4x1AK skog, 15 poeng” (NB!! Antall poeng
må sjekkes!)
 Korrigering under nye Elitehunder 2010, korrigert navn skal være: Bråke-Bøtta Pippa
Årsmøtet tar opp årsberetning fra AR med 4 stk. merknader til godkjenning, - enstemmig godkjent
Sak 4. Regnskap for 2010.
Kasserer Kenneth Sveen gikk gjennom regnskapet for 2010.
Revisors beretning ble lest opp av Asbjørn Johnsen:

Revisjonsberetning NBK sitt regnskap for 2010

Regnskapet som viser et årsunderskudd på kr. 156 701 og en egenkapital på kr. 384 530 er ført på en oversiktlig og god måte.
Det er gjort noen endringer i forhold til tidligere slik at regnskapet framstår med riktig periodisering. I tillegg er det gjort noen
avskrivinger og posteringer som bidrar til en bedre oversikt i forhold til eiendeler.
Arrangementer har tilfredsstillende dokumentasjon gjennom underregnskap og bilag, unntatt for landstreffet.
Posteringer, bilag og bankutskrifter er kontrollert og funnet i orden. Regnskapet anbefales godkjent under forutsetning av at det
framlegges regnskapsbilag for landstreffet.
Klæbu 9. februar 2011
Marit Paulen

Asbjørn Johnsen

revisor

revisor

Regnskapet ble gjennomgått med grunnlag i aktivitetsregnskap som viser delregnskap for de enkelte aktiviteter.
Det ble også forklart at det er endret prinsipp for bokføring av inntekter / utgifter som foregår over årsskiftet, slik
at disse i sin helhet regnskapsføres på ett år (Gjelder primært kalender og medlemskontingent).
Årsmøtet tar opp regnskapet for 2010 med revisors anmerkninger til godkjenning, - enstemmig godkjent.
Sak 5. Budsjett 2010.
Sak 5 Budsjett 2010 ble gjennomgått etter sak 6, da resultatet av denne kunne få konsekvenser for budsjettet.
Kasserer Kenneth Sveen gikk gjennom budsjettet for 2011.
Merknader:
 Data/Web kostnader økes med 20 000 til 45 000.
 Dette ville da gitt et underskudd på 20 000 totalt. For å få til et budsjett som går i 0 endres følgende
poster:
o Jaktprøve vinter endres fra 15000 i underskudd, til å gå i balanse.
o Utgifter reise til NM lag reduseres med 5000
 Import reduseres med 15 000 på både inntekter og kostnader.
 Totalt gir dette da fortsatt et resultat på kr 0.
Årsmøtet tok opp budsjett for 2010 til godkjenning med 6. stk merknader, - enstemmig vedtatt.
Sak 6a. Kontingent for 2012.
Styrets forslag: Kontingent for 2012 økes med kr 50 til kr 450,- for hovedmedlemmer, kr 520,- for
familiemedlemskap og kr 340,- for hovedmedlem uten Fuglehunden. Beholdes uendret på kr 200,- for kollektivt
innmeldte.
Årsmøtet tok opp styrets forslag til kontingent for 2012 til avstemming, - enstemmig vedtatt.
Sak 6b. Indeksbasert avl, - programvare for avlsprogram.
Styrets forslag: Som framtidig avlsprogram for breton blir avlsprogrammet til Dr. Beuing videreført.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak 6c. Klubbens årbok
Styrets forslag: Årbok for 2010 blir lagt ut på hjemmesidene til NBK, med mulighet for nedlasting. Medlemmer
som ønsker årboka i bokform, kan bestille dette til kostpris.
Forslaget ble tatt opp til votering.
3 stemmer imot, 51 stemmer for. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 7. Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet.
Forslag frå avlsrådet i NBK:
Dagens ordning med HD-avlesning hjå NKK utgår. Dette skal erstattast
med HQ-måling.
 AR trekker forslaget (legger det på pause ett år) for å hente inn mer dokumentasjon. Blant annet
sammenligning mellom NKKS HD avlsindeks, og NBKs HQ avlsindeks.


Alternativt forslag fra Hege Meldal, lagt frem av Nils B Skaar:

Nytt forslag til vedtak: NBK, skal i løpet av 2011 og ved ekstern hjelp , evaluere og analysere effekten av
avlsprogrammet for hoftekvalitet. Det settes av kr 20 000,- til dette i budsjettet for 2011. Resultatet av
evalueringen og undersøkelsene skal være beslutningsgrunnlag for NBKs avlstrategi for hoftekvalitet. På
årsmøtet 2012 skal resultat av undersøkelsene samt forslag til avlstrategi legges fram. Årsmøtet ber styret
sette ned ei arbeidsgruppe som skal konkretisere problemstillingene som ønskes belyst.
Begrunnelse: effekten av HQ-indeksbasert avl på hoftekvalitet er ikke tilstrekkelig dokumentert, og det er slik jeg oppfatter framlagte tallmateriale - ingen dokumentasjon for at avlsrådets forslag vil føre til bedre
hoftekvalitet. Vi vet ikke om indeksbasert avl med utgangspunkt i HQ-tall er en bedre metode.
På grunn av mange år med både HD og HQ er NBK nå i den heldige situasjonen at klubben sitter på et unikt
materiale der det er mulig å se på utvikling i HD-status og HQ, samt sammenhenger mellom indeksene og
avkommets hoftekvalitet på en grundig, systematisk og uhilda måte. Dette må vi ta oss tid til før vi
eventuelt endrer avlsstrategien. Til dette arbeidet trengs det kompetente fagpersoner, helst utenfor
klubben, (statistiker/genetiker), som kan se på problematikken prinsipielt og kan utføre analysene med
tilstrekkelig avstand. Dette må være noe av det mest fornuftige NBK kan bruke penger på - det vil komme
rasen/klubben/medlemmene til gode på lang sikt.


Budsjettmessig kostnad av forslaget er en utgift på kr 20000.

Forslaget fra Hege Meldal vedtas enstemmig av årsmøtet.
Sak 8. Styrets orientering til årsmøtet – distriktskontakter


Representanten fra DK Troms opplyser at DK Troms ønsker avløsning.

Sak 9. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Gunnar Handberg
leder
Rune Østraat
sekretær
Kenneth Sveen
kasserer
Arne Abel Lunde
Geir Håvar Ingdal
Lars Farnes
Martin Haugestad

Ny for 1 år
Gjenstår for 1 år
Gjenstår for 1 år
Gjenstår for 1 år
Ny for 2 år
Ny for 2 år
Ny for 2 år (vært varamedlem i ett år.)

Vara:
Lena Marie Borlaug
Elisabeth Myrengen

Ny for 1 år
Ny for 1 år

Revisorer:
Asbjørn Johnsen
Marit Paulen

Gjenvalg for 1 år
Ny for 1 år

Valgkomite:
Madel Haugen
Rolf Arne Tønseth
Kjell Engen

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Ny for 1 år

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

…………………………
Monica Tallhaug

……………………………
Ann-Kaetrin Handberg

