
 
 

 
 

Innkalling til NMHKs Generalforsamling  
26. april 2018 kl.18:00 

Best Western Letohallen Hotell  - 
Eidsvoll  

 
Dagsorden: 

1. Dagsorden 
2. Årsberetning  
3.   Regnskapet 2017  
4.   Innsendte forslag 
5.   Valg. 

 
 

Sak 1 – Dagsorden 
Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokoll. 
  
 

Sak 2 – Årsberetning 2017 
 Årsberetningen leses opp 
 
 

Sak 3 – Regnskapet 2017 
 Regnskapet, med prosjektregnskap og revisors beretning.  
 
 

Sak 4 – Innsendte forslag 
 

a) CERT-ordningen 
 
NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka Rasegruppe ønsker at NMHK skal videreføre dagens fullcertordning, og  vil at 
saken skal stemmes over på NMHKs generalforsamling 2018. 
Vår rasegruppe /raseutvalg fremmer følgende sak: 

 
1. NMHK viderefører dagens fullcertordning der ingen hund skal motta flere cert enn den kan nyttiggjøre seg  

FORSLAG; 
På RS i 2017 kom det til en enighet at CERT-ordningen som den står i dag vil fremdeles gjelde, men at klubbene 
kan reservere seg for å følge nåværende CERT-ordning og følge  "gammel CERT-ordning"s praksis.  Det 
betyr at hvis NMHK ønsker å reservere seg fra ordningen må dette tas opp som en sak på GF. 
NMHK ønsker ikke å reservere seg og således faller sak 4a ut ,Certordningen som den står i dag forblir 
uforandret for NMHKs raser. 
 
 
 

 



b) Økning av medlemskontingenten for 2019 
 

Ihht NKKs lovmal er klubbene forpliktet til å ha medlemskontingent-saken til behandling hvert år på sin 
generalforsamling. 
Pr. i dag betaler våre medlemmer en todelt avgift, hvor kr. 190,- går til NKK og 275,- går til NMHK, samlet utgjør 
medlemskontingenten kr. 465,- . NKK har besluttet i RS 2017 å øke sin kontingent med kr. 30,- pr. medlemskap. 
Dvs. at NKK vil ta kr. 220,- pr. medlem.  
FORSLAG; 
HS anbefaler Generalforsamlingen til å IKKE øke medlemsavgiften til  NMHK  for 2019 

 
 

c) NMHKs lover – Påbudt endring fra NKK utfira Lovmalen 
 

Det er endringer i NKKs lover som gjør at alle medlemsklubber - og forbund også må revidere sine lover. Det er en 
fastsatt lovmal, men klubber kan gjøre lokale tilpasninger. Det er NKK som godkjenner klubbenes lover. 
FORSLAG; 

Godkjenne fremlagte, endret lov for NMHK 
 
 

Sak 5 - Valg 
Valgkomiteéns innstilling: 
 

Verv: Navn: Periode:   Valgkomiteens  innstilling 
Leder Nora Skotaam På særskilt valg for 1 år  Tar gjenvalg Nora Skotaam 
Varamedlem Hanne Engebretsen På valg for 1 år  Tar gjenvalg Hanne Engebretsen 
Styremedlem Kristin Berger Mortensen På valg for 2 år  Tar gjenvalg Kristin Berger Mortensen 
Varamedlem Camilla Meyn På valg for 1 år NY Tar ikke gjenvalg Bengt Holen 
Valgkomite      
Leder Mai Lis Andersen På valg for 2 år NY Tar ikke gjenvalg Merethe Larsen 
Medlem Anne Nystrøm På valg for 1 år  Tar gjenvalg Anne Nystrøm 
Medlem Merethe Larsen På valg for 2 år NY Tar ikke gjenvalg Anne-Karin Hansen 
Medlem, Vara Irene Galåen På valg for 1 år  Tar gjenvalg Irene Galåen 
Revisjon      
Revisor Deloitte På valg for 1 år  Tar gjenvalg Deloitte 
Revisor (vara) Lene Fjeldaas På valg for 1 år  Tar gjenvalg Lene Fjeldaas 
 
Fra lovene: §3-2 Møte og stemmerett 

 
Medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett 
på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 16 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 
til:  

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

 
 

 
VI ØNSKER  VELKOMMEN  TIL   

 
NMHK  HOVEDSTYRETS GENERALFORSAMLING! 


