Referat

Møtedato: 29. mars 2015

Årsmøte i Norsk laikaklubb
Innkalling på facebook og i
medlemsblad nr2-2014
Sted: Hov

Møteleder: Knut Arild Breda
Referent: Johan Slåtsveen
Tidspunkt: 12.00

Fremmøtte: 11 stk på Hov + 2 stk på Sirdal via telefon. 1 stk på Hov uten stemmerett.
12 stk stemmeberettigede totalt.
SAKSLISTE
Sak nr.
Beskrivelse
Vedtak
1.15
Åpning v Knut Arild Breda
2.15
Valg av møteleder – Knut Arild Breda
Vedtatt
Valg av referent – Johan Slåtsveen
Vedtatt
3.15
Godkjenning av dagsorden
Godkjent
Litt sent ute, saksliste bør ut 14 dager før årsmøte.
4.15
Opptelling av stemmeberettigede –
12 stk, en stk fremmøtt uten stemmerett.
Sum stemmeberettigede- 10 stk på Hov, 2 stk på Sirdal pr
telefon
5.15
Årsberetninger
- Styrets årsberetning- opplest, spørsmål om hva
Godkjent
NEKF mener med presedens.
- Det ble redegjort for hva presedens er.
- Medlemsservice – Opplest.
Godkjent
- Arrangementskomiteen – ikke mottatt, men
Godkjent
oppsummert i årsberetning fra Medlemsservice.
- Rapport fra avlskontakter for østlaika – opplest av
Godkjent
Tommy Sønsterud.
6.15
Økonomi
- Regnskap - opplest, spørsmål om kostnader ved
Godkjent
trykking av medlemsbladet “Jaktlaika”
- Kontingent 2015 - 350,- Dersom vi søker
Vedtatt
medlemskap i NKK må kontingenten tas opp til ny
vurdering. Kontingent forblir uforandret 350,- og 50
for familiemedlemskap.
6.15
Årsmøtets beslutning i sak nr. 6.15 –
Vedtatt
7.15
Organisering av Norsk Laikaklubb
Foreslås saksbehandlet
- Rapport fra arbeidsgruppe leses opp og presenteres etter sak 9.15.
til diskusjon
Diskusjon rundt sak 7.15
Tanker rundt søknad til NKK i forhold NEKF. Vi må spille
med åpne kort og informere NEKF om saksgang.
NEKF er ikke motstandere mot allsidighetsprøver, men at
laikaklubben får raseansvar.

Merknad på at vi må tenke langsiktig og ikke forvente at vi
får godkjent.
Samarbeid med sverige kan bli lettere hvis vi selv sitter med
raseansvaret.
Deltagelse på utstillinger og prøver- vil være åpne for alle.
NKK utstillinger vil uansett være åpne.
Kan arrangere egne utstillinger.
Vår avlskontakt bør få klare retningslinjer fra årsmøtet.

Søke medlemskap NKK
Prøveavstemning:
10 for, 2 blank.
Avstemning:
11 for 1 blank.
Vedtatt.

NEKF godtar kun elgprøver for avl, sverige godtar elg,
villsvin, bjørn.
7.15

Årsmøtets beslutning i sak 7.15

Norsk Laikaklubb skal
søke direkte
medlemskap i NKK.
Styret får mandat til å
utnevne personer til å
lage en søknad.

8.15

8.15

Facebook. Forslag om at valper kan annonseres på vår
facebookside uten krav til premiering.
- Forslag: Valper kan legges ut kun med krav at det
skal være renrasede laikaer.
- På hjemmeside skal det være anbefalte parringer
Årsmøtets beslutning i sak nr. 10.15

Valper av renrasede
laikaer kan legges ut på
FB uten krav til
premieringer

9.15

Knut Arild innledet med anbefalinger om at klubben ser
fremover.
Innkomne saker:
1. Retningslinjer for valg
Valgkomiteen setter opp forslag over innkomne
forslag, foreslåtte vedtekter åpner for
forhåndsstemning.

2. Rovdyrdokumentasjon
Norsk laikaklubb må organiseres formelt inn under
NKK først slik at vi har raseansvar, deretter kan vi
begynne med utarbeidelse av avlsstrategi.

Ingen vedtak, avventer
vedtak om vedtekter

Sak 2, avventer vedtak
om søknad inn i NEKF
NKK.

3. Personlige uenigheter
Personlige uenigheter er klubben uvedkommende.
Denne aktuelle saken er mellom 2-3 personer og
den er oversendt politi for å klarlegge om
ulovligheter er begått. Etter det styret vet er saken
henlagt. Styret har ikke svertet noen i denne saken.
Tillitsvalgte må være varsom i sosiale medier.
Forslag om instruks av etikk er ikke ferdig
behandlet.

4. Spørsmål rundt tidligere avlskontakter
Forslagsstiller savner svar på tidligere innsendt sak.
Det må lages klare instrukser for godkjenning av
avlshunder.

Sak 4
NEKF har raseansvaret i
dag. Kun prøver
godkjent av FCI er
godkjent av NKK.

5. Spørsmål om laikaklubbens behandling av mulig
juks i stamtavler
Forslagsstiller ber om at lignende saker
styrebehandles med hele styret. Inhabilitet må
undersøkes i fremtiden.
Referater skal offentliggjøres.

Sak 5.
NEKF har raseansvar og
er egentlig rette instans
for denne saken.

6. Tillatelse til bruk av prøveterreng
Denne saken er oppstått pga misforståelser og
muntlige avtaler.

Sak 6. Skriftlige avtaler
skal foreligge før prøver
arrangeres.

7. Unntatt offentlighet
Denne saken var ment for personopplysninger ihht
norske lover og var ikke ment for å unndra
medlemmenes krav på informasjon. Instruks er ikke
laget som forutsatt.

Sak 7. Skriftlige
instrukser må lages.

8. Forslag fra NEKF som skal behandles på RS om at
det innføres krav om minimumspremiering i
momentet søk for oppnåelse av championat for
løshund elg

Sak 8.
NEKF har i dag
raseansvar,
laikaklubben har ingen
innflytelse når vi ikke er
formelt organisert.

Nesten samme diskusjon i Sverige med krav til
premiering på elg for å oppnå villsvinchampionat.
Vi bør jobbe for spesifikke krav for enkelte raser.

9. Felles avlsråd med den svenske laikaklubben
Vi har intet rasansvar. I fjor fikk vi i oppgave å finne
rasekontakter. Vi fant 2 stk som ble videreformidlet
til NEKF. Dette er ikke kommet på plass. NEKF har
tanker om et felles forum for avl vi kan få plass i.
NKK har pålagt NEKF å lage avlsstrategi for alle raser,
det er ikke ferdigstilt.

Sak 9.
Vedtak: Norsk
laikaklubb forholder seg
til avlsstategi i samsvar
med NEKF og
oppfordrer til/støtter
samarbeid med svensk
laikaklubb
Avstemning: 11 for.
Arild-Bjørn har reist og
deltok ikke på
avstemning

9.15

Årsmøtets beslutning i sak 9.15:

10.15

Vedtektsendring, lovmal vedtatt av NKK
Diskusjon rundt nye vedtekter
Skal vi åpne for forhåndsstemning?
Det besluttes at vi ikke skal åpne for forhåndsstemming.

Lovmal minus punkt for
forhåndsstemming
vedtatt.
Daniel redigerer
vedtektene.

11.15

Presentasjon valg
Leder:
Nestleder:

Arild Bjørn må reise.
Knut Arild Breda
Arild Bjørn

Valgt for 1 år
Valgt for 2 år

Styremedlem: Daniel Nilsen
Styremedlem: Arnt Åge Skreå

Valgt for 2 år
Ikke på valg
1 år gjenstår
Styremedlem: Morten Nesheim
Valgt for 2 år
Styremedlem: Ragnar Aspholm
Valgt for 2 år
Varamedlem: Henrik Dedorsson
Valgt for 2 år
Varamedlem: Johan Slåtsveen
Ikke på valg
1 år gjenstår
Sekretær:
Daniel Nilsen
Valgt for 2 år
Revisor:
Kjetil Stensæter
Valgt for 2 år
Vararevisor:
Svein Morten Bergsrud Valgt for 2 år
Valgkomite:
Leder: Ariel Thorkildsen
Valgt for 1 år
Medlem: Jon Petter Bergsrud
Valgt for 1 år
Medlem: Kjetil Storbråten
Valgt for 1 år

Valgkomiteen ber om en instruks for deres arbeid
videre.
Johan Slåtsveen sier ja til å være med i
søknadsprosessen mot NKK.

12.15
13.15

Valg
Oppsummering
Knut Arild takker alle tillitsvalgte for en godt utført jobb.
Takk også til de fremmøtte på årsmøtet for et positivt og
konstruktivt møte.

Godkjent

Norsk Laikaklubb ønsker å takke Eirik Krogstad for hans
entusiasme og voldsomt viktige arbeid både for klubben og
rasene våre.
Vi bekrefter herved at opplysningene gjengitt i referatet ovenfor er korrekte, og at de er i samsvar
med årsmøtets ønsker og vedtak.
Sted og dato:
Sted og dato:
Underskrift

Underskrift

