
Innkalling til Raseårsmøte for NMHK – Mittelspitz 
 
Sted: Det vil bli avholdt i forbindelse med vår Rasespesial på Hadeland – dato: 24. juni 2017.  

Tid: I mittelspitz-ringen etter bedømmelse av gruppe/BIS-finaler. Denne innkallingen vil bli lagt ut på vår 
hjemmeside og fb-gruppe, innkomne saker blir publisert etter frist for innsendelse. 

 

Saksliste til årsmøtet 24. juni 2017: 

1. Valg av dirigent, tellekorps m.m. 
2. Årsberetning for rasegruppen for 2016 
3. Regnskap for 2016 
4. Innkomne saker 
5. Eventuelt 

 

Raseutvalget består av: 
Raserepresentant: Jannike Steindal Nordanger. Vara-raserepresentant: Siv Lien. Øvrige medlemmer i 
utvalget: Mary K. Ellingsen, Christine Askvik og Anne-Grete Rønningsbakk. 

Til info: Vi gjennomfører ikke valg i år i raseutvalget, da raseutvalget ble samlet i andre halvdel av 2016. 
Det er ønskelig med kontinuitet i oppstartsfasen, for å få på plass det grunnleggende. Valg av 
medlemmer vil da bli avholdt på neste raseårsmøte i 2018. 

Innkomne saker til årsmøtet kan sendes til raserepresentant: mittelspitz@nmhk.net eller til 

Jannike Nordanger: Radøyvegen 3055, 5929 Sletta 

-Frist for innsendelse er innen 14 dager før møtet (10.06.2017) 

 

mailto:mittelspitz@nmhk.net


AÅ rsberetning for Mittelspitz i NMHK 05-2016/05-2017 
 

1) Fokusområder: 
a) Raseutvalget har regelmessig skrevet innlegg i mittelspitz-spalten i Mini-Nytt. FB-gruppen 

«NMHK Mittelspitz» benyttes til diverse info om klubbsaker og rasen vår. I tillegg har vi hatt en 
rasepresentasjon sammen med kleinspitz i Hundesport. 

b) Det er ikke avholdt medlemsmøter utover planlagt raseårsmøte på Hadeland 2017.05.19  
c) Vara-raserepresentant deltok på raseråd-møte i oktober i regi av hovedstyret, med mange 

interessante tema og diskusjoner.  
d) Vi har fått en hjemmeside av NMHK, men har ikke fått tilgang til å oppdatere denne enda. Dette 

vil bli jobbet med i 2017 for å få på plass en god løsning. 
e) Mittelspitz hadde stand på Dogs4all på Lillestrøm. Vi slo oss sammen med Kleinspitz, og hadde 

en flott stand. Vi var også med på Raseparaden begge dager. Takk til alle som hjalp oss med å få 
dette til på en litt kort tidsfrist. 

f) RAS – Rasespesifikk avlsstrategi er ferdigstilt og skal publiseres av NKK sammen med resten av 
NMHK’s raser. Dette har vært en krevende prosess, men som har gitt et godt utgangspunkt for 
det videre avlsarbeidet til mittelspitz. 

g) Raseutvalget jobber også med å stoppe ønsket åpning for kryssparring av våre tyske 
spisshunder, i samarbeid med de andre raseutvalg og klubber på berørte raser. I tillegg har vi en 
pågående avklaring rundt farger på vår rase inn mot NKK sin standardkomitè. 

h) Det er etablert et system for poengberegning og innmeldelse til Mestvinnende Mittelspitz 2017, 
så vi kan kåre denne på slutten av året. 

i) Det ble registrert 203 mittelspitz i NKK fra 1.1.2016 og til mai 2017, og importert 17 hunder. 
Dette er gode tall for rasen vår. 

2) Årsregnskap: 
Vi er i oppstartsfasen, så fokus har vært å bygge opp en beholdning for fremtidige utgifter. Starten har 
vært bra for NMHK mittelspitz. 

 

For raseutvalget; 

Jannike Steindal Nordanger. Raserepresentant, mittelspitz NMHK. 



Årsregnskap for Mittelspitz i NMHK 01.05.2016 - 31.12.2016
NR Dato Tekst Konto bank Kasse

Inn Ut INN UT

1. 01.07.2016 Inntekter, Hadeland spesial påmelding 2829

2. 01.07.2016 Inntekter, loddsalg på Hadeland 2800

3. 01.07.2016 Inntekter, foto Hadeland 300

4. 19.12.2016 Skype - møte i raseutvalg 200

SUM 2829 3100 200

Overskudd årsregneskap

01.05.2016 SALDO 0 0 0 0

01.12.2016 SALDO 2829 0 3100 200

Balanse 31.12.2016
Eiendeler

Konto bank 2829

Kasse 2900

Fordringer 0

Sum eiendeler 5729

Gjeld og egenkapital

Gjeld 0

Egenkapital 01.01.2017 5729

Årets resultat 5729

Sum gjeld og egenkapital 5729

5729 kr
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