
PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I  

NORSK PINSCHERKLUBB 2012 

Fredag 23.mars 2012  

Sted: NKKs lokaler i Oslo 

 

25 stemmeberettigede til stede, 21 mottatte forhåndstemmer.  

Møtet ble åpnet av leder for klubben, Caroline Hals. Arild Eriksen ble valgt som 

ordstyrer. 

Sak 1: Innkallingen 

Innkallingen ble godkjent ved håndsopprekning, ingen stemmer imot. 

Sak 2: Tellekorps, referenter og protokollunderskrivere 

Referenter: Ane Bråten og Vivi Gogstad Thorsen  

Tellekorps: Kaja Austdahl og Eva Hunstad 

Underskrivere: Henning Meyer Woll og Grethe Lærum 

Sak 3: Styrets Årsberetning 

Mistillitsforslag 

Nestleder Grete Høybakken reiste muntlig mistillitsforslag på vegne av styret mot 

styremedlem Odd Egil Hansen. 

Ordstyrer ga Hansen mulighet til å appellere sin sak, og Hansen benyttet seg av 

muligheten til dette.  

Det blir gjort avstemming på mistillitsforslag via stemmesedler.  

Resultat ble 17 for mistillitsforslaget, 8 i mot. Forslag godkjent.  

Medlemsantall 

Det ble rettet spørsmål til styret hvorfor det er nedgang i antallet medlemmer, 

samtidig som det er økning i antall registrerte hunder. Årsaker til nedgang i antall 

medlemmer kan blant annet være feil i forbindelse med utsendelse av regninger til 



medlemmer i fjor, at oppdrettere nå må betale kr 160,- per valp for registrering (før 

gratis) og at det nesten er 100 færre registrerte valper.  

Styret håper att økende aktivitet hos medlemmene vil føre til flere medlemmer på 

sikt.  

Finn-annonser  

Informasjon rundt annonser på Finn.no i klubbens regi må distribueres bedre ut til 

klubbens medlemmer. 

Årsberetningen ble godkjent. 

Sak 4: Regnskap for 2011 

Det ble reist spørsmål til de store kostnadene rundt utstillingen. Det ble også rettet 

spørsmål ved plassering av premieoverskudd, antall dommere og lignende.  

Medlemmene ber om at kostnadene blir bedre vurdert neste år.   

Regnskapet ble godkjent med merknader. 24 stemmer totalt; 16 ja og 8 nei. 

Sak 5: Revisors beretning  

Revisors beretning ble godkjent. 

Sak 6: Budsjett for 2012 

Benkeforslag fra Odd Egil Hansen om revidering av de 3 siste års budsjett.  

Forslaget ble ikke godkjent. Det er tatt hensyn til økte kostnader i forbindelse med 

store utstillingen. 

Budsjettet ble godkjent. 

Sak 7: Styrets planer for 2012 

Det kom forslag fra fremmøtte til styrets planer for 2012:  

- Utvide historikken på rasene 

- Ris og ros til styret på mail/forum 

- Eget innlegg i hver utgave av PP med klubbens økonomi 

Styret skal vurdere forslagene. 

Styrets planer ble godkjent. 



 

Sak 8: Fastsettelse av medlemskontingenten for 2013 

Medlemskontingenten for 2013 forblir uendret. Den er pr dags dato på kr. 270,-.  

 

Sak 9: Behandling av innsendt forslag fra Elin Haugen 

Klubben skal registrere seg som mottaker av grasrotandelen hos Norsk Tipping. 

Forslag godkjent.  

Sak 10: Behandling av innsendt forslag fra Liv Lunder.  

Det var fremmet forslag om at NPK skal følge veterinærenes avlsanbefalinger på 

hunder med grad 1 PHTVL/PHPV uten restriksjoner på antall valpekull.  

Årsmøtet diskuterte saken.  

Forslaget ble ikke vedtatt. 11 stemte for, 11 i mot ved håndsopprekking.  

Sak 11: Behandling av innsendt forslag fra Caroline Hals 

Det var fremmet forslag om at Ellinor A. Gustafson skulle utnevnes til æresmedlem 

i NPK.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt med stående applaus. 

Sak 12: Behandling av innsendt forslag fra Marit Dahl Pedersen 

Det var fremmet forslag om at rasen østerrisk pinscher skulle bli medlem av NPK.  

Saken må belyses bedre før man tar en eventuell avgjørelse.  

Styret bringer dette videre til innsender av forslaget.  

Forslaget enstemmig nedstemt.  

Sak 13: Valg 

Valg av leder 

Caroline Hals (dvergpinscher)  

Valgt uten motkandidater. 

Valg av styremedlemmer 

Det ble valgt inn fire styremedlemmer. Pga mistillitsforslaget ble det 

suppleringsvalg. 



Den som fikk færrest stemmer ble valgt for ett år: 

Følgende styremedlemmer var på valg: 

Ellinor Gustafson (affenpinscher) - 39 stemmer.  

Ane Bråten (pinscher) - 40 stemmer 

Marte Inderhaug (dvergpinscher) - 33 stemmer 

Nina Malmberg (dvergpinscher) - 26 stemmer  

Henning Meyer Woll (dvergpinscher) - 18 stemmer 

Valg av varamedlemmer 

To varamedlemmer ble valgt.  

Fanny Wedde (dvergpinscher) - 31 stemmer.  

Vivi Gogstad Thorsen (dvergpinscher) - 27 stemmer 

Maiken Borgersen (pinscher) - 18 stemmer 

Valg av revisor 

Jon Røyse ble valgt som revisor for 1 år. 

Valg av valgkomité 

Valgkomiteen består av følgende personer etter valget:  
Maria Shultz – 1 år.  

Marian Aas – 1 år.  

Liv Lunder – 1 år. 

Det nye styret er som følger: 

Leder: Caroline E. Hals – 2 år. 

Styremedlem: Ane Bråten – 2 år  
Styremedlem: Marte Inderhaug – 2 år  

Styremedlem: Ellinor Gustafson – 2 år  

Styremedlem: Nina Malmberg – 1 år  

Styremedlem: Grete Høybakken – 1 år   

Styremedlem: Gry E. H. Valhaug – 1 år   



Varamedlem: Fanny Wedde – 1 år.  

Varamedlem: Vivi Gogstad Thorsen– 1 år. 

Styrets nye leder takket for tilliten og det ble delt ut diplomer til nye championater, 

klubbvinnere og Årets hund. 

Protokollen er lest, og er i samsvarer med årsmøtes vedtak og anmerkninger/pålegg 

til Styret. 

___________________ Dato. 

 

__________________________       _____________________________  

Grethe Lærum     Henning Meyer Woll 

 


