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Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen,
tellekorps
Årsberetninger
Regnskap med revisjonsberetning
Budsjett
Aktivitetsplan
Innkomne forslag
Valg
Utdeling av diplomer til mestvinnende Havanaiser 2014.

Sak 3

Årsberetning for 2015

Gjelder for perioden regnet fra årsmøtet 2014 og frem til årsmøtet 2015
Styret har i perioden bestått av:
Elin Isaksen
Frøydis Monsen
Hege Sky Mokkelbost
Anniken Bille
Elisabeth Bolsgård
Runi Merete Solbakken

Styrets leder /sekretær/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant

Etter årsmøtet 2014 valgte nestleder Anne Herset å trekke seg fra sitt verv.
Varamedlem, Elisabeth Bolsgård, rykket opp som styremedlem.
I Februar 2015 valgte leder og trekke seg fra sitt verv.
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Andre verv i klubben:
Avlsråd:
Kim Bellamy, Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost - styrets representant
Utstillingskomite:
Siren Næs, Frøydis Monsen
Revisjon av mestvinnerlisten:
Siren Næs, Anne-Cathrine Unelsrød, Elin Isaksen, Ann Kristin Grefsheim
Redaktør:  Frøydis Monsen
Valgkomite:
To av valgkomiteens medlemmer trakk seg umiddelbart etter årsmøtet 2014.
Deretter valgte de siste to å trekke seg i begynnelsen av februar 2015.
Siden valgkomiteen velges av årsmøtet har styret i den forbindelse vært i
kontakt med NKK for å avklare videre saksgang. Her fikk vi opplyst at så lenge
klubben har en innstilling til de ledige vervene skal årsmøtet avholdes som
opprinnelig oppsatt.
Styrets arbeid:
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter pr Skype. Pga sykdom og andre
forpliktelser har det til tider vært svært vanskelig å avholde møter.
Styret valgte derfor å opprette en egen gruppe på facebook, hvor vi hadde
anledning til å diskutere ulike saker før evt vedtak ble fattet. Vi har jobbet
med følgende saker:
- disiplinærsak, oversent NKK
- opprettelse av egen komite for utarbeidelse av nytt mestvinnersystem
- behandlet videresendte saker fra avlsrådet
- i samarbeid med utstillingskomiteen arrangert rasespesial på Vikhammer   
Camping i Trondheim 6. juni 2014
- jobbet med arrangering av to ulike rasespesialer i 2015
- laget informasjonshefte til medlemmene
- gitt ut tre nummer av Havanaiser’n, og en nettutgave
- deltatt på RS (representantskapsmøte) v/representant fra avlsrådet, i regi av
NKK
- avholdt stand på Dogs4All
- oppnevnt webmaster, og jobbet med oppdatering av hjemmesiden og
facebooksiden
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Det har dette året kommet svært få henvendelser/saker fra medlemmer.
Styret har hatt flittige diskusjoner og en god tone gjennom hele perioden.
Vi ønsker å takke de ulike komiteene for godt utført arbeid i året som har
godt.
Planer for kommende periode:
Styret vil arbeide videre for å fremme rasen, og dens utvikling.
Vi vil arrangere rasespesialer i samarbeid med komiteene.
Vi ønsker å ha egen rasestand på EDS, hvor medlemmene deltar aktivt på
standen.
Vi vil fortsette arbeidet med å opprette flere distriktskontakter.
Forsette utviklingen og oppdateringen av hjemmesiden og facebook-siden.
Gi ut minimum 3 nummer av Havanaiser’n.
Fortsette samarbeid med de ulike komiteene, og forsøke å få flere til å delta
aktivt i klubben.
__________________________________________
Det viser seg dessverre at ansvarlig for regnskapet ikke har ferdigstilt dette.
Det ligger da ikke med i innkallingen, men vil bli presentert for medlemmene
på klubbens hjemmeside så fort vi har det i hende. Det vil også bli fremlagt
på årsmøtet.
Styret beklager det inntrufne.

___________________			_______________________
Elin Isaksen
Sign.
Frøydis Monsen      Sign.
Leder
Styremedlem
___________________			________________________
Hege Sky Mokkelbost Sign.
Anniken Bille
Sign.
Styremedlem
Styremedlem
___________________			________________________
Elisabeth Bolsgård  Sign .
Runi Merete Solbakken Sign.
Styremedlem
Varamedlem
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Årsberetning fra Avlsrådet
Gjelder for perioden regnet fra årsmøtet 2014 og frem til årsmøtet 2015
Avlsrådet har arbeidet effektivt i perioden. Lene Heggli har gått ut av
Avlsrådet, og Hege Sky Mokkelbost har kommet inn som nytt medlem fra
Styret.
Vi har hatt møter ca. hver 3. Uke. Fra september har referatene blitt publisert
på klubbens hjemmeside. Eksempler på arbeid vi har gjort siden sist Årsmøte
er blant annet:
•
•
•
•
•
•

Rådgivning av valpekjøpere, eiere og oppdrettere på telefon og
e-post.
Behandling av spesielle søknader om godkjenning av avlshunder.
Opprydding på hjemmesiden, inkludert fjerning av linkene til dem
som ikke har skrevet under på at de skal følge retningslinjene.
Bidrag til klubbens nye ”informasjonshefte” for rasestand på Dogs4All.
Artikler til medlemsblad og hjemmeside om temaer knyttet til helse
og genetikk.
Endring av Retningslinjene for avl og innføring av krav om NKK-attest
for nye avlshunder

Det aller viktigste arbeidet vi har gjort er likevel ferdigstillelsen av
”Rasespesifikk Avlsstrategi for Bichon Havanais”.
Dette har vært tidkrevende arbeid, men vi er godt fornøyd med resultatet.
RAS er nå oversendt NKK. Noe av det siste arbeidet Avlsrådet har gjort er at vi
har fått ”Hund og Helse” (et samarbeid mellom Veterinærhøgskolen og NKK)
til å lage en ny spørreundersøkelse for oss.

_________________			____________________
Kim Bellamy,

Leder

Bente Bjørneset

_________________
Hege Sky Mokkelbost
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Årsmøteforslag
Årsmøteforslag Nr. 1.
Innsendt av Kim Bellamy:
Da jeg deltok på NKKs representantskapsmøte 8.-9. November 2014 ble det
nevnt at de hadde problemer med å finne ”unge kvinner” til å fylle verv i
hovedstyret. Jeg syns dette virker som en spennende og lærerik erfaring, og
har lyst til å melde min interesse for et slikt verv, selv om konkurransen om
disse vervene selvfølgelig er hard. Dersom jeg skal stille til valg på et slikt
verv ønsker jeg å gjøre det med støtte fra min raseklubb. Jeg har lenge vært
aktivt medlem av klubben, og jeg har gjort en innsats for å bidra til  å bedre
rasen og støtte opp om NBHK. Til våren er jeg ferdig utdannet veterinær med
fordypning i genetikk hos hund. Dersom dere vil vise meg tillitt og gå inn for
forslaget under vil jeg være veldig takknemlig. Jeg vil selvfølgelig uansett fortsette som leder av Avlsrådet så lenge dere måtte ønske å ha meg der, og det
vil være min hovedprioritet.
Vennlig hilsen Kim Bellamy
Forslag:
”Norsk Bichon Havanais Klubb foreslår Kim Bellamy som kandidat for verv i
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre, og oversender forslaget til valgkomiteen i
forkant av NKKs representantskapsmøte 2015.”
Styrets kommentar: Vi stiller oss bak forslaget.
Årsmøte forslag nr. 2
Innsendt  av Silje Katreena Couling-Aas:
Jeg ønsker med dette å fremme årsmøteforslag om at styret skal utarbeide og
sende søknad til NKK – eventuelt om nødvendig FCI, for at hundene våre kan
få benytte seg av et eller to nøytrale små strikk i panneluggen i
utstillingsringen. Ett eller to fordi lugglengden kan variere.
Viktigheten er at ansiktet og uttrykket skal synes. Og strikk skal være så
nøytralt som mulig. Enten i hundens pelsfarge eller gjennomsiktig.
Marie Öhman Westling fra Sverige har tatt fine bilder som viser hva vi mener. Hun har da brukt farget strikk for at strikkene skal synes ekstra kun for
bildenes skyld. Men vi presiserer at strikk skal være så nøytrale som mulig.
Enten i hundens pelsfarge eller gjennomsiktig.  
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Begrunnelse :
Dette forslaget fremmer jeg fordi jeg synes at øynene, hodet og det vakre uttrykket som havanaisen har og er kjent for ikke kommer godt nok frem og
til sin rett i utstillingsringen.
De aller fleste havanaisere bruker også strikk i hverdagen, og da blir det
unaturlig at den ikke skal få lov til det på utstilling. Hundene ville også få slippe
mye kamming i forkant rundt øynene, samt fusk med hårprodukter om vi
fikk en enklere løsning. Dette kan kun være til det bedre for hundene.
Vi har en felles arbeidsgruppe for dette der også Danmark, Sverige, Finland
og Tyskland er representert. Flere har sagt de vil fremme forslag i sine lands
raseklubber. Vi har tro på en felles enighet på dette så det blir likt for alle
i Norden.
Måtte havanaisene få skinne med sine vakre øyne og uttrykk,
enda mer enn før.
Med vennlig hilsen Silje Katreena Couling-Aas. Ramnes 06.02.2015
Styrets kommentar: Vi overlater til årsmøtet og vurdere dette.
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Årsmøte forslag nr. 3
Forslag fra Avlsrådet ved Hege Sky Mokkelbost, Bente Bjørneset og Kim
Bellamy.
A)
”Norsk Bichon Havanais Klubb skal sende inn søknad til Norsk Kennel Klub
om innføring av krav om kjent patellastatus hos foreldredyr (foretatt av NKKgodkjent veterinær og registrert på  Dogweb) for registrering av valper. Kravet
gjelder for foreldredyr født i 2013 eller senere.”
Forklaring: Patellaluksasjon er en av de hyppigst forekommende sykdommene
på rasen, og den kan ha stor klinisk betydning. Høsten 2013 ble det for
første gang mulig å registrere patellaresultater på Dogweb. Mulighetene for
å kartlegge og på sikt redusere forekomsten av sykdommen er mye større
dersom oppdrettere raskt kommer i gang med å benytte det nye systemet.
Resultatene vil bli kvalitetssikret og enklere tilgjengelige. For å få oppdrettere
til å raskt gå over til det nye undersøkelsessystemet i stedet for det gamle
ønsker vi å innføre denne registreringsrestriksjonen. En slik registreringsrestriksjon vil også bidra til at dem som ikke patellaundersøker i det hele tatt
begynner med det.
B)
”Norsk Bichon Havanais Klubb skal sende inn søknad til Norsk Kennel Klub om
innføring av krav om at foreldredyr skal være øyelyst maksimalt 12 måneder
før paringstidspunkt for registrering av valper. Kravet gjelder for alle kull med
paringstidspunkt etter at registreringsrestriksjonen godtas og offentliggjøres
av NKK.”
Forklaring: Rasens økte popularitet kan føre til at det blir flere oppdrettere
som står utenfor klubben, og ikke nødvendigvis følger retningslinjene for avl.
De aller fleste av klubbens medlemmer følger allerede kravet om øyelysning
av avlshunder maksimalt 12 måneder før paringstidspunkt.
Dette forslaget vil bidra til at flere (også oppdrettere som står utenfor klubben) øyelyser hundene sine, uten at det medfører noe merarbeid eller ekstra
kostnader for dem som allerede følger klubbens retningslinjer. Slik vil vi sørge
for friske øyne også i fremtiden.
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C)
”Avlsrådet skal bestå av totalt 3 medlemmer; 1 leder og 2 øvrige medlemmer. Maksimalt ett av medlemmene kan også være styremedlem. I saker der
ett eller flere av Avlsrådets medlemmer er inhabile skal den aktuelle saken
behandles av resterende Avlsrådsmedlemmer og Styret sammen.”
Forklaring: Avlsrådet mener selv at vi er en effektiv og velfungerende del av
organisasjonen. Ved forrige Årsmøte ble det vedtatt at antall medlemmer i
Avlsrådet skal økes.
Noe av begrunnelsen for dette var å ”forhindre vennskap innad”. Vi mener
selv at dette er en ubegrunnet bekymring og at vi det siste året har gjort
flere tiltak for at vårt arbeid skal være med synlig og ”gjennomsiktig” for
medlemmene.
Eksempler på slike tiltak er at alle referater legges ut på klubbens hjemmeside, og at vi har et tettere samarbeid med Styret.
Vi mener at det å i det minste ha en ”vennskapelig tone” innad i Avlsrådet er
gunstig for vårt arbeid, og nærmest umulig å unngå når man har møter
hver 3. Uke.
Den største trusselen mot en organisasjons effektivitet er nok ikke
”vennskap”, men heller det motsatte. Både i 2014 og tidligere har saker alltid
blitt videresendt til Styret dersom vi var usikre på egen habilitet. Arbeidet i
Avlsrådet kan ikke i veldig stor grad delegeres til enkelte medlemmer, og det
meste av arbeidet blir gjort sammen.
Vi er derfor redde for at det å være for mange medlemmer vil gå utover
effektiviteten vår, og medføre mer,  og ikke mindre, arbeid for hvert enkelt
medlem. Så langt har vi blant annet klart å ha alle medlemmer tilstede på
alle møter. Arbeidet vårt er ganske langsiktig, og det tar lang tid å
oppdatere nye medlemmer på tidligere arbeid.
Vi fikk for en stund tilbake et nytt medlem, og nå fungerer vi veldig bra. Vi
mener det er litt tidlig å gjøre enda flere omrokkeringer i rådets sammensetning akkurat nå.  
D)  Forslag til vedtektsendring:
”Alle som besitter verv i klubben må følge NKK og NBHK sine retningslinjer for
avl i eget oppdrett og ved utlån av hannhund”.
Forklaring: Vi forutsetter i grunn at dette er praksis, men i og med at det ikke
står spesifikt i vedtektene per i dag mener vi det bør tas inn. Punktet kan for
eksempel gå inn i kapittel 5 i vedtektene.
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Styrets kommentar:
Styret stiller seg bak forslagene fra avlsrådet bortsett fra punkt C.
Styret foreslår følgende tekst:
” Avlsrådet skal bestå av totalt 3 medlemmer; 1 leder og 2 øvrige medlemmer. Maksimalt ett av medlemmene kan også være styremedlem. I saker der
ett eller flere av Avlsrådets medlemmer er inhabile skal den aktuelle saken
behandles av resterende Avlsrådsmedlemmer og innstilling sendes Styret for
avgjørelse.”

VALG
		

Forhåndsstemming foregår på følgende måte:

Du kan enten stemme JA (ved å sette kryss i kolonnen bak kandidaten)
eller blankt (ved å la kolonnen forbli tom).
Din stemme legges så i en umerket konvolutt, som klebes igjen.
Denne legges så i en ny konvolutt, merket med «Forhåndsstemme»,
samt ditt navn.
Denne legges igjen i en ny konvolutt som merkes klubbens postadresse for
innsending av forhånddstemmer 2015.
Adresse:
Norsk Bichon Havanais Klubb
C/O Rema 1000 Wergeland
Postboks 42
5821 Bergen.
Vi gjør oppmerksom på at samtlige forhåndsstemmer må være poststemplet
senest 2. april 2015.
Konvoluttene medbringes årsmøtet uåpnet, og åpnes der av det valgte
tellekorpset.
Det er ikke anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Godt valg.
Mvh. Styret i Nbhk.
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Stemmeseddel

Verv

Ant. år Navn

Foreslått av

Leder Suppl.

1

Frøydis Monsen

Brith Marit
Johanson og
Linda Knutsen

Nestleder

2

Hege Sky Mokkelbost

Sølvi A. Åndal

Styremedlem

2

Elisabeth Bolsgård

Brith Marit
Johanson og
Reidun og Magne
Gryttingslien

Styremedlem S.v 1

Torbjørg Helene Olsen Hege Sky
Mokkelbost

Varamedlem

1

Susanne Thonrud

Gina-Irene
Pettersen

Varamedlem

1

Sølvi A. Åndal

Hege Sky
Mokkelbost

Leder Valgkomitè

2

Sylvia Mikkelsen

Frøydis Monsen

Medlem

2

May Britt Hagen

Frøydis Monsen

Medlem

1

Linda Knutsen

Brith-Marit
Johanson

Medlem Vara

1

Siren Næs

Frøydis Monsen

Revisor

2

Linda Gangstad

Frøydis Monsen

Stemme

Valgkomite
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