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Vi minner også om: 

 
 

VI TRENGER HJELP  

UNDER UTSTILLINGENE! 
 

 

KAN DU HJELPE TIL I KIOSKEN,  

SEKRETARIATET, RYDDE ELLER  

GJØRE FOREFALLENDE OPPGAVER? 
Vi tilpasser vaktlister slik at man kan hjelpe til  

når man ikke stiller selv. 

 

Meld deg til Ingunn:  
ingvog@oppdal.com 

snarest 
 
 

VIL DU GI EN EGEN PREMIE  

ELLER KAN DU SKAFFE  

GAVER/PREMIER FRA SPONSORER? 
Kontakt Lisbeth Høyem   lisbeth@akinuba.no   eller mobil 917 16 284 

 

 

 

Link til påmeldingsskjema finnes på klubbens hjemmeside 

www.norskshibaklubb.no  

eller i Facebookgruppen ”Japanspesialen 2018”  

– Følg oss på Facebook! 
 

  

 
 

  

http://www.norskshibaklubb.no/
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Det innkalles til 
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 

18. MAI 2018 
Årsmøtet avholdes på Hunderfossen Hotell 

 
Årsmøtet starter kl 20.00. 

 

 
 
DAGSORDEN 
 

1) Konstituering 
a) Godkjenning av forretningsorden  (Vedlegg 1) 
b) Valg av møteleder, 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å skrive under 

protokollen 
c) Godkjenning av innkalling 
d) Godkjenning av dagsorden 
 

2) Beretning for perioden (Vedlegg 2) 
 
3) Regnskap 2017 (Vedlegg 3) 

 
4) Handlingsplan 2018-2019 (Vedlegg 4) 

 
5) Budsjett 2018 (Vedlegg 5) 

 
6) Innkomne forslag (Vedlegg 6) 

 
7) Valg (Vedlegg 7) 

 
8) Utdeling av utmerkelser 

 
9) Avslutning 
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Sak 1. Konstituering.                                                                                Vedlegg 1 
 
Forretningsorden 
 
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. 
 
Forretningsorden godkjennes som første punkt på saklisten ved åpning av møtet.  
 
Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom oppsatt taleliste, men bare en gang til hver 
sak.  
 
Man har krav på ordet til forretningsorden for å foreslå strek, begrensning av taletid eller uttale seg om 
avstemmingsmåte. 
 
 
 
 
Avstemmingsregler 
 
Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder 
refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemmingen skal foregå. Krav om skriftlig 
avstemming skal tas til følge. 
 
Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn et forslag kan votering foregå 
ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet 
stemmer føres inn i protokollen. 
 
Avstemming kan avgjøres ved simpelt flertall, absolutt flertall eller kvalifisert flertall.  
 
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt.  
 
Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs at mer 2/3 av de avgitte stemmer må være for.  
 
Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst halvparten av de avgitte stemmene. Dette brukes i personvalg. 
 
Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå frem slik; 

1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks. 
2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemming. 
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemmingen med å sette de mest ytterliggående forslagene 

opp mot hverandre. 
 

 

Stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på 

årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers før årsmøtet for å ha 

stemmerett. 
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Sak 2. Styrets beretning.                                                                          Vedlegg 2 

Styrets beretning for perioden 2017-2018 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Frank Yoshi Møllevik 
Nestleder: Wenche Ulleberg-Bøhmer frem til 3/11. Hege Urdal fra 6/11 
Sekretær: Lisbeth Høyem 
Kasserer: Amanda Wad Henriksen 
Styremedlemmer: Hege Urdal frem til 6/11. Frida Dybedal og Vanja Marie Sigvartsen hele perioden. Helle 
Sletvold rykket opp fra 6/11. 
Varamedlemmer: Helle Sletvold fram til november 2017, Mette Vedal og Annika Wiik Fagernes hele perioden. 
 
Styret har per 17.04.2018 hatt 10 styremøter via Skype. I tillegg er det planlagt et styremøte til før årsmøtet. 
Varamedlemmene har blitt innkalt til alle møtene.  
 
Høsten 2017 oppstod det uenighet innad i styret. Styrets formelle behandling av situasjonen, har vært vurdert 
av en ekstern person med organisasjonsmessig erfaring og kunnskap. Vedkommende ble forespurt idet alle 
styremedlemmene uttrykte tiltro til personen. Alle parter fikk muligheten til å belyse sin side av situasjonen til 
vedkommende.  
 
Det fremgår av tilbakemelding fra vedkommende at uenighet rundt vedtak og protokoll anses forståelig ut fra 
situasjonen, men det vil være flertallet som bestemmer. Videre anser vedkommende saken som formelt og 
korrekt lovmessig behandlet i tråd med klubbens lover, de fullmakter styret har og vanlig foreningsskikk.  
 
Styret ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken på bakgrunn av taushetsplikten. 
 
 
Økonomi/medlemstall: 
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 39 303,03. Klubben har fortsatt god likviditet, med jevn inntekt. 
 
Pr. 31.12.2017 hadde klubben 306 medlemmer hvorav 23 husstandmedlemmer og 3 æresmedlemmer. 
 
Pr 09.04.2018 hadde klubben 248 medlemmer hvorav 21familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer. Denne 
listen tar kun med de som har betalt hittil i 2018, og det er forventet at medlemstallet øker utover året, slik som 
i 2017. 
 
Vi sender fortsatt ut informasjonsbrev med jevne mellomrom til nye eiere av klubbens raser, og vi håper at 
dette gjøre at medlemstallet øker.  
 
 
Japanspesialen 2017/utstillingskomiteen: 
Den tradisjonelle Japanspesialen ble avholdt som et samarbeid med NAK i pinsen 2017. Begge klubbene 
tildeler storcert til egne raser. Eivind Mjærum dømte 53 shibaer på vår spesial og 2 kaier på NAKs utstilling. 
Arvid Göransson dømte 45 shibaer for NAK. Totalt var det påmeldt 93 hunder til vår utstilling. 
 
Kiosk under utstillingene og loddsalg under fellesgrillingen drives på dugnad av medlemmer fra begge 
klubbene. Vi solgte klubbeffekter fra stand hele helgen.  
 
Wenche Ulleberg-Bøhmer, Ann Margot Whyatt og Lisbeth Høyem representerte NSK i den felles 
utstillingskomiteen for Japanspesialen 2017. Og vi takker alle som stilte opp på dugnad! Uten dere blir det ikke 
utstilling. 
 
 
Klubbeffekter 
Refleksskjerfene har solgt bra og vi er tomme for frosta krus. De tovede shibastrikkproduktene fra Lone er 
fortsatt populære.  
 
Det vil bli utgitt kalender for 2019 som vil være i salg på Spesialen 
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Distriktskontakter/andre kontaktpersoner 
Klubben har distriktskontakter fordelt over hele landet. De arrangerer/koordinerer ulike aktiviteter; Turer, treff, 
trening og kurs. Enkelte områder har regelmessige aktiviteter.  
 
Laila Nagel har som kurskoordinator gjort en stor jobb ved å ta seg av formelle sider ved kursarrangement. 
Det har ført til en kraftig økning i kursvirksomheten stort sett over hele landet.  
 
Vi har også aktivitetskontakter for ulike ”grener”, og den sist utnevnte er kontaktperson for Rallylydighet. 
 
 
Kurs i klubbens regi 
Etter sommerferien har klubben arrangert 4 smellerkurs  Det siste i Tromsø 13. mai. Til sammen 36 deltakere, 
hvorav 4 observatører. 3 ekvipasjer har gått bevegelig prøve etter jul, og vi har enda 1 påmeldt. 
Blodsporkurset hadde med 9 deltakere. 
 
Det er allerede planlagt agilitykurs, blodsporkurs og et mulig smellerkurs.  
 
 
Valpeformidler 
Christen Øwre Johansen har vært valpeformidler i perioden 
Per  5. april har det vært lagt ut 14 valpekull med totalt 43 valper på hjemmesidene våre siden forrige årsmøte 
 
 
Shib-A-Visa 
Gro Karete Bråtveit er redaktør. Det ble gitt ut 4 medlemsblad i 2017. 
 
 
Klubbens nettsider 
Christen Øwre Johansen er ansvarlig webmaster. 
  
Arbeidet med å revidere klubbens hjemmesider vil fortsette i neste periode. 
 
 
Sunnhetsutvalget 
Medlemmer av SU er Lisbeth Høyem, Gitte Hjort Sørensen og Ann Margot Whyatt, med Lisbeth som leder.  
 
SU ser på muligheten for å gjennomføre en ny helseundersøkelse for våre raser i løpet av kort tid. 
 
 
Aktiviteter knyttet til NKK 
Klubben har hatt deltakere på NKK sine dialog- og RS-møter, og i tillegg har styret svart på diverse høringer 
fra NKK.  
 
 
Frank Yoshi Møllevik, Hege Urdal, Amanda Wad Henriksen, Lisbeth Høyem, Frida Dybedal, Vanja Marie 
Sigvartsen, Helle Sletvold, Mette Vedal og Annika B W Fagernes 
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Sak 3. Regnskap 2017 med revisjonsberetning                             Vedlegg 3  

 

Balanse 2017         

Kontotekst Åpningsstatus Sluttstatus     

Kasse  kr                 -    0     

Konto postbanken  kr                 -    0     

Kortsiktig gjeld/Forskuddsbet inntekt  kr       -3 000,00  -10221,61     

Utestående fordringer  kr        8 533,00  0     

Konto klubb Handelsbanken  kr      65 020,30  108927,27     

Konto utstilling Handelsbanken  kr            21,00  19788,46     

Lager Utstillingsrosetter  kr        2 756,68  2633,66     

Lager salgsartikler  kr      19 397,90  9858,21     

Utstillingsmateriell  kr                 -    0     

Sum:   kr      92 728,88  130985,99     

Resultat 2017  kr      38 257,11        

Kontrollsum  kr    130 985,99  130985,99     

          

Resultat 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2017 

Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

Gavemedlemskap fra oppdretter 0 300     

Medlemskontingent overført fra NKK 0 63550    kr         71 000  

Salg av klubbeffekter 0 5277,93    kr         15 000  

Salg av Shiba-kalender 0 500    kr         11 000  

Annonse i Shibakalender 0 0    kr           1 500  

Annonser i Medlemsblad 0 200    kr             500  

Annonser for medlemmer i HSP  0 0     

Inntekter kurs & arrangementer 0 45701    kr         12 000  

Utstillinger påmeldingskontigent 0 21137,5    kr         25 000  

Utstillinger katalogsalg 0 0    kr             500  

Utstillinger katalogannonser 0 0    kr                  -  

Utstillinger Salg av mat og drikke 0 8421,5    kr           7 000  

Utstillinger loddsalg 0 6095,08    kr           3 500  

Renteinntekter 0 49    kr               50  

Andre inntekter 0 9273    kr         35 000  

Aktivitetsavgift utstillinger 0 0     

Samarbeidsavgift NKK 0 0     

Kollektiv abonnement ”Hundesport” 0 0     

Annonsering i ”Hundesport” 0 0     

Kostnader årsmøte 8130,5 0  kr           8 500    

Kostnader styremøter 0 0  kr         15 000    

Reiseutgifter 0 0  kr             500    

Kontorrekvisita og porto 1066,8 0  kr           2 500    

Medlemsbladet produksjon og utsending 28421,74 0  kr         40 000    

Trykking og utsending av shibakalender 0 0  kr           8 000    

Drift av nettside 3358,25 0  kr         10 000    

Kjøp av klubbeffekter 9839,69 0  kr         10 000    

Premieringer i klubben 0 0  kr           1 000    

Kostnader kurs & arrangementer 25325,5 0  kr           9 500    

Utstillinger dommerkostnader 9641,5 0  kr         12 000    

Utstillinger premier 2332,37 0  kr         11 000    
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Utstillinger katalogtrykking 0 0     

Utstillinger leie av lokaler 2950 0  kr           3 200    

Utstillinger kjøp av mat og drikke for salg 4107,65 0  kr           4 000    

Utstillinger kjøp av lodd og gevinster 0 0     

Utstillinger Annonse og andre utgifter 7419,6 0  kr           6 500    

Renteutgifter og gebyrer 300,5 0  kr             250    

Andre utgifter 19353,8 0  kr         75 000    

Sum:  122247,9 160505,01  kr   216 950,00   kr   182 050,00  

Resultat 2017 38257,11   -34 900,00   

Kontrollsummer:  160505,01 160505,01  kr   182 050,00   kr   182 050,00  

 

 

                                             

Revisjonsberetning  
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2018/2019                                    Vedlegg 4 

 

Handlingsplan for perioden 2018-2019 
 
 
Prioriterte saker i perioden: 
 

 Skaffe mer informasjon om hvilke hudproblemer og allergier som finnes i rasen shiba, jvf 
prioriterte strategier og mål i RAS. Vi vil forsøke å få til en kartlegging i samarbeid med Norges 
veterinærhøgskole samt praktiserende veterinærer. 

 

 Være observant på rasenes temperament med tanke på tendens til aggresjon og skyhet, jvf 
prioriterte strategier og mål i RAS 
 

 Planlegge oppdretterkonferanse 2019 og dommerkonferanse 2020 
 

 Gjennomføre revisjon av RAS til behandling på årsmøtet 2019. 
 

 Arrangere utstilling på Hunderfossen under Japanspesialen i pinsen 2019 i samarbeid med 
NAK. Samarbeidet omfatter også felles påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs 
klubbeffekter. I tilknytning til NSKs utstilling skal alle klubbens raser fotograferes. Bildene vil 
brukes i medlemsbladet sammen med kritikkene fra utstillingen. 
 

 Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av 
fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, 
publiseres bladet på klubbens nettside. 
 

 Klubbens hjemmeside skal fornyes så fort som mulig, enten ved å omarbeide den gamle eller 
ved å lage en ny. Øke formidling og kommunikasjon også via klubbens gruppe på Facebook 
og deling av bilder på Instagram. 
 

 Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og bidra 
til økt informasjon, bl.a. om rasenes bruksområder. 
 

 Vise fram klubben og rasene ved å delta på Dogd4All og ved samarbeid mellom 
distriktskontakter. 
 

 Ha fokus på nye klubbeffekter og klubbkalender av høy kvalitet for å profilere rasene og for å 
skaffe inntekt til klubben. 
 

 Sende ut informasjon til nye eiere av klubbens raser. 
 

 Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold, slik at 
kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere 
av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer. 
 

 Delta på NKK sitt Representantskapmøte (RS) 
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Sak 5. Budsjett  2018.                                                                          Vedlegg 5 
 
 

Budsjett 2018   Regnskap 2017 Budsjett 2018 

Kontotekst   Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

Gavemedlemskap fra oppdretter -300 0 300     

Medlemskontingent overført fra NKK -63550 0 63550   kr 71,00 

Salg av klubbeffekter -5277.93 0 5277.93   kr 10,00 

Salg av Shiba-kalender -500 0 500   kr 10,00 

Annonse i Shibakalender 0 0 0   kr 1,50 

Annonser i Medlemsblad -200 0 200   kr 500 

Inntekter kurs & arrangementer -45701 0 45701   kr 30,00 

Utstillinger påmeldingskontigent -21137.5 0 21137.5   kr 21,00 

Utstillinger katalogsalg 0 0 0   kr 500 

Utstillinger katalogannonser 0 0 0   kr - 

Utstillinger Salg av mat og drikke -8421.5 0 8421.5   kr 7,00 

Utstillinger loddsalg -6095.08 0 6095.08   kr 6,00 

Renteinntekter -49 0 49   kr 50 

Andre inntekter -9273 0 9273   kr 10,00 

Aktivitetsavgift utstillinger 0 0 0   kr 3,000.00 

Kostnader årsmøte 8130.5 8130.5 0 kr 8,50   

Kostnader styremøter 0 0 0 kr 15,00   

Reiseutgifter 0 0 0 kr 500   

Kontorrekvisita og porto 1066.8 1066.8 0 kr 2,50   

Medlemsbladet produksjon og utsending 28421.74 28421.74 0 kr 35,00   

Trykking og utsending av shibakalender 0 0 0 kr 8,00   

Drift av nettside 3358.25 3358.25 0 kr 10,00   

Kjøp av klubbeffekter 300 300 0 kr 10,00   

Premieringer i klubben 0 0 0 kr 1,00   

Kostnader kurs & arrangementer 25325.5 25325.5 0 kr 15,00   

Utstillinger dommerkostnader 9641.5 9641.5 0 kr 12,00   

Utstillinger premier 2209.35 2209.35 0 kr 11,00   

Utstillinger leie av lokaler 2950 2950 0 kr 3,20   

Utstillinger kjøp av mat og drikke for salg 4107.65 4107.65 0 kr 4,50   

Utstillinger Annonse og andre utgifter 7419.6 7419.6 0 kr 7,50   

Renteutgifter og gebyrer 300.5 300.5 0 kr 300   

Andre utgifter 19353.8 19353.8 0 kr 20,00   

Sum:   112585.19 160505.01 
kr 

164,000.00 
kr 

170,550.00 

Resultat 2017 -47619.82 47919.82   6,550.00   

Kontrollsummer:   160505.01 160505.01 
kr 

170,550.00 
kr 

170,550.00 
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Sak 6. Innkomne forslag                                                                         Vedlegg 6 
 
Sak 6-1 Kontingent 
Forslagsstiller; Styret 
 
Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent. 
 
Begrunnelse: Klubben har en sunn økonomi og det er ikke behov for å øke kontingenten. 
 
 
Sak 6-2: Navneendring  
Forslagsstiller; Styret  
 
Forslag: Klubben endrer navn til Japanske urhunder i Norge fra 1/1-2019 
 

Begrunnelse: Årsmøtet i 2017 vedtok at klubben skulle bytte navn. Styret har bedt medlemmene om forslag, 
uten respons.  
 

Styret har derfor kommet frem til navneforslaget ”Japanske urhunder i Norge” med forkortelsen JUN. Jun kan 

bety flere ting på japansk, men vi velger å bruke kanjitegnet  純 som betyr ”pure”. Vi er klar over at ikke alle 
de japanske urhundrasene tilhører vår klubb, men vi føler at vi representerer så mange av rasene at vi kan ta 
dette navnet. 
 

Det er viktig å få på plass et nytt navn, slik at det kan jobbes videre med ny logo og klubbmotiv til nye effekter. 
 

Hvis navneendringen vedtas, gis styret fullmakt til å endre vedtektene så de samsvarer med det nye navnet. 
 
 
Forslag 6-3: Endringer i vedtektene, ny §3-1 a 
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Hilde Schyttelvik og Bente Vedal  
 
Forslag: Vi foreslår at årsmøtet avholdes innen utgangen av Mars måned og ikke på spesialen . 
 

Begrunnelse: Vi mener at det vil bli en fredeligere og hyggeligere utstillingshelg som ikke påvirkes av 
eventuelle diskusjoner på årsmøtet. Møtene blir ofte lange og det er mange som skal tidlig opp neste dag i 
forbindelse med utstillingen. Det nye styret vil være godt samkjørt i forkant av RS. Budsjett, regnskap og 
handlingsplan vil bli behandlet tidligere. 
 
Styrets innstilling: Styret foreslår at § 3.1 a, ikke endres (Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som 
avholdes hvert år innen 1. juli.) 
 
Styrets begrunnelse:  Vi er en landsdekkende klubb, med aktive medlemmer over hele landet. For mange av 
de som bor langt unna vil det være en ekstra belastning å måtte ta en tur ekstra bare for årsmøtet. 
 

Å avvikle årsmøtet innen utgangen av mars utgjør også en årstidsutfordring med større fare for dårlige 
kjøreforhold enn når årsmøtet skal avholdes innen 1. juli. Dette vil også begrense deltakelsen for de av 
medlemmene som må reise langt. 
 

Det er ingenting i veien for at et styre kan starte jobben mot RS i god tid. Og hvis valgperioder holdes vil det 
hele tiden være noen som sitter igjen fra det gamle styret og kan videreføre jobben med nye 
styremedlemmer. 
 

Fastsettelse av budsjett og handlingsplan på ”seine” årsmøter har ikke laget problemer for klubben de første 
20 årene, så det er lite som tyder på behov for endring av disse rutinene.  
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Forslag 6-4: Endring i vedtektene, nye §§ 3.3.b 
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Hilde Schyttelvik og Bente Vedal  
 
Forslag:  Vi forslår at årsmøtet varsles og at årsmøtepapirene sendes ut pr E-post og at det også legges ut på 
klubbens hjemmeside. 
 
Begrunnelse: 
Det sparer klubben for papir, portoutgifter og miljøet for unødig bruk av papir. 
 
Styrets innstilling: Styret foreslår at § 3.3 b, ikke endres. (Innkallingen skal sendes per post og publiseres på 
klubbens nettsider. ) 
 
Styrets begrunnelse: Årsmøtepapirene sendes ut i papirversjon for å nå flest mulig av medlemmene. Ikke alle 
er like aktive på klubbens hjemmeside eller husker å oppdatere sin e-post på ”Min side” hos NKK.  
 
Hvis medlemmer har flyttet, vil innkallingen bli ettersendt eller komme i retur slik at vi kan spore opp ny 
adresse. 
 
Flere undersøkelser viser at man får med seg mer når man leser ting på papir enn på skjerm.  
Klubbens økonomi tilsier at vi godt kan forsvare utgiftene til utsendelse av årsmøtepapirene.  
 
 
 
Forslag 6-5: Nye vedtekter 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Klubben vedtar nye vedtekter etter NKKs nye lovmal. Vi ønsker fortsatt å beholde ”Vedtekter” 
fremfor ”Lover” og å bruke bokstavpunkter som underpunkter i paragrafene. 
 
Begrunnelse: NKK har vedtatt en ny mal og som samarbeidende klubb må vi tilpasse oss. Forslaget er tilpasset 
gjeldende vedtekter når det gjelder frister og valgperioder, samt tilpasset endrede rutiner for postombæring i 
Norge. 
 
Å bruke ”vedtekter” fremfor ”lover” har ingen praktisk betydning, men er mer et uttrykk om å skille det som 
regulerer en forening fra offentlige lover. Begrepet vedtekter er også et mer tidsriktig uttrykk. 
 
Vedlegg: Forslag til nye vedtekter 
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Vedtekter for Norsk shiba klubb stiftet 27. juni 1998 
Vedtatt av årsmøtet den 18. mai 2018  med senere endringer, senest av [ ] 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 
 
Kap. 1 Innledende bestemmelser 
 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  
a) Klubbens navn er Norsk shiba klubb, og forkortes til NSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne 
som egen juridisk enhet.  
b) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs 
lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å 
vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  
c) Klubben omfatter rasene hokkaido, kai, kishu, shiba og shikoku.  
d)Klubben har verneting i Oslo.  
 

§1-2 Formål  
a) NSK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive 
aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av de enkelte hunderasene.  
b) NSK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  
 

§1-3 Definisjoner   
Klubbens organer:    

- Årsmøtet  
- Ekstraordinært årsmøte  
- Styret   
- Valgkomite  

§ 1-4 Tilknytning og organisering 
a) NSK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.  
b) NSK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for 
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.  
  
Kap. 2 Krav til medlemskap 
 

§2-1 Medlemskap  
a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen 
har krav på medlemskap i klubben.  
b) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende 
disiplinærbestemmelser.  
c) Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs og NKKs virksomhet samt å følge NSKs og NKKs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de 
befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
d) Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som bor 
utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem 
e) Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK. 
Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv betale 
Grunnkontingent (GK) til NKK. 
f) Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent 
 

§ 2-2 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post ) til 
klubben  
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b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert 
gjeld til klubben 
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 
 

§2-3 Medlemskontingent   
a) Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK 
med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
b) Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
 
Kap. 3 Organisasjon 
 

§3-1 Høyeste myndighet  
a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. juli. 
b) Årsmøtet fatter sine vedtak med absolutt flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller). Kvalifisert 
flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
c) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
d) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
e) Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke absolutt flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller) 
under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 
antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd absolutt flertall.   
f) Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte 
stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 
g) Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  
 

§3-2 Møte og stemmerett  
a) Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og 
stemmerett på årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers før 
årsmøtet for å ha stemmerett. 
b) Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  
c) Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  
d) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen medlemmer 
kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet.  
e) Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest to 
uker før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at 
stemmegivningen skal være hemmelig . 
f) På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 
talerett, men ikke stemmerett.  
 

§3-3 Innkalling       
a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.   
b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes per post 
og publiseres på klubbens nettsider.  
c) Med innkallelsen skal følge:      
- Saksliste      
- Årsberetning      
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret 
i hende senest 6 uker før møtedato. Forslag som sendes per post, må være poststemplet senest 7 uker før 
møtedato. 
- Budsjett for neste år  
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- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før 
møtedato. Forslag som sendes per post, må være poststemplet senest 7 uker før møtedato.    
 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og 
saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.  
c) Behandle årsberetning.  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er 
ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 
h) Velge:  
- Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år iht etablert rullering. 3 vara-
medlemmer for velges hvert år for 1 år.  
- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.    
- Medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år iht til etablert 
rullering. 2 vararepresentanter velges for 1 år. 
i) Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
j) Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 
k) Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 
l) Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. 
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. 
 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
a) Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 
b) Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   
c) Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles.  
d)Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles.  
e)Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke 
tillatt.  
f) Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være 
valgkomiteen i hende senest 3 uker før ekstraordinært årsmøte.  
g) Valgkomiteens innstilling må foreligge slik at den kan sendes med innkallingen til ekstraordinært årsmøte.  
 
Kap. 4 Styret 
 

§4-1 Styrets myndighet  
a) Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
b) Styrets leder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg.  
 

§4-2 Vedtak og representasjon  
a) Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget 
forkastet.  
b) Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres 
referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og 
NKK. 
c) Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
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§4-3 Styrets oppgaver er å  
a) lede klubben mellom årsmøtene  
b) avholde årsmøte  
c) drive klubben i samsvar med klubbens formål  
d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
e) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer, Sunnhetsutvalg og redaktør. 
f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 
 

§5-1 Valgkomite   
a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar for komiteens 
arbeid.  
b) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  
 

§5-2 Revisor  
a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  
b) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser 
 

§6-1 Lovendringer   
a) Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.  
b) Vedtektene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 

§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.  
 

§6-3 Oppløsning  
a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.  
b) Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  
c) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe 
spesielt tilfaller midlene NKK. 
 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  
Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 
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Forslag 6-6: Valg av cert-ordning 
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: Årsmøtet velger cert-ordning for klubbens raser 
 
Alternativ A) Beholde dagens fullcert-ordning (Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med fullcertet 
menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillings-championat. Certet utdeles til 
beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke verken er norsk 
utstillingschampion eller fullcertet) 
 
Alternativ B) Gå tilbake til gammel cert-ordning (Certet tildeles beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», 
plassert eller uplassert, som ikke er norsk utstillingschampion. En hund som ikke oppfyller de generelle 
championatkravene kan motta ubegrenset med CERT og RESCERT) 
 
Begrunnelse: Det er ulike meninger om saken i styret. Og styret har derfor ingen innstilling til forslaget. 
 
Et eksempel som viser forskjellen på de to ordningene: 
På en nasjonal utstilling (litecert tildeles) stiller det 20 tisper. 10 av disse får CK. 
Dommeren vurderer CK-hundene opp mot hverandre og rangerer dem etter hvem dommeren synes er 
nærmest opp til raseidealet. 
 

Plassering Hund Premiering på tidligere 
utstillinger 

Med fullcert-ordning Med gammel certordning 

1 BTK 1.champ Norsk utstillingschampion Konkurrerer ikke om cert Konkurrerer ikke om cert 

2 BTK 2.champ Norsk utstillingschampion Konkurrerer ikke om cert Konkurrerer ikke om cert 

3 BTK 1.ungh Har 2 lite cert Får ikke ta i mot cert Tildeles Cert 

4 BTK 3.champ Norsk utstillingschampion Konkurrerer ikke om cert Konkurrerer ikke om cert 

Nr 5 1.junior Har 1 storcert, 1 lite cert Får ikke ta i mot cert Tildeles resCert 

Nr 6 2.junior Har 2 storcert Får ikke ta i mot cert  

Nr 7 1.åpen Har 2 lite cert Får ikke ta i mot cert  

Nr 8 2.ungh Har 1 storcert, 1 lite cert Får ikke ta i mot cert  

Nr 9 2.åpen Har 2 lite cert Får ikke ta i mot cert  

Nr 10 3.åpen Har ikke vunnet cert før Tildeles Cert  

 
 
 
Forslag 6-7: Fjerne begrensninger i antall utstilling for klubbens raser 
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Hilde Schyttelvik og Bente Vedal  
 
Forslag: VI foreslår at Norsk Shiba klubb skal takke ja til alle utstillinger, men unntak av de som arrangeres 
på Spesialhelgen. 
 

Begrunnelse:  Utstilling er en hobby som hver og enkelt må få lov å bestemme hvor de vil gå på utstilling. 
Utstillinger er et fint sted å møte potensielle valpekjøpere og ellers et sosialt samlingssted for mange. Det vil 
ikke bli for mange påmeldte til utstillingene.  Det er stort sett de samme som går på utstilling uansett,  men 
man får større valgfrihet når det gjelder tid og sted. Så lenge vi har krav om Stort Cert for å bli NUCH vil de 
ikke bli flere championer med flere utstillingsmuligheter. 
 

Styrets innstilling: Årsmøtevedtak fra 2015 opprettholdes: Styret skal fortsatt avgjøre hvor mange og hvilke 
utstillinger rasen skal delta på. 
 

Styrets begrunnelse: Klubben vedtok på årsmøtet i 2015 at styret skal fortsatt avgjøre hvor mange og hvilke 
utstillinger rasen skal delta på.  
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Argumentene for å opprettholde vedtaket er de samme som i 2015: NSK forvalter rasene i Norge og vi vil at et 
championat skal henge høyt og at en reduksjon i antall utstillinger er et virkemiddel for at det blir vanskeligere 
å oppnå championat.   
 

Certifikatet får liten verdi og for mange kan det bli vanskelig å se forskjell på gode og mindre gode hunder når 
”nesten alle” er championer. Mange arrangører ønsker å velge dommere som ikke er for mye brukt. De velger 
derfor ofte dommere fra land utenfor Norden. Utdanningssystemene er ikke like grundige i alle land, og det er 
vanskelig for NKK og arrangører å påvirke ”snillisme” fra utenlandske dommere. Og dette er også et problem 
for dommeraspiranter som ønsker å bli autorisert på våre raser siden de bare kan fungere for nordiske 
dommere.  
 

Hvis det totale antallet utstillinger øker, vil flere arrangører oppleve nedgang i antall påmeldte. De blir derfor 
avhengige av å ha allrounddommere, noe som går utover rasespesialistene som ofte ikke er autorisert på 
”nok” raser for en arrangør. 
 

Siden ingen hund kan samle ubegrenset antall cert, blir det nå utdelt flere cert og det vil bli mulig for flere 
hunder å oppnå championat. Styret mener derfor at det fortsatt må være en begrensning i antall utstillinger 
for våre raser, for å kunne opprettholde en høyere kvalitet og større konkurranse på utstilling. 
 

Og samtidig husker flere diskusjonen der sterke krefter sentralt i NKKsystemet ønsker en reduksjon i antall 
utstillinger totalt. Denne diskusjonen er satt ”på vent” siden en del raseklubber faktisk har redusert antallet 
utstillinger for sine raser. 
 
 
 
Forslag 6-8: NSK går inn i NKKs Mestvinnende (rase) konkurranse. 
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Hilde Schyttelvik og Bente Vedal  
 

Forslag: Vi foreslår at Norsk Shiba klubb sine raser skal få delta på årets mestvinnende på NKK’s utstillinger. 
 

Begrunnelse: Vi ønsker ikke å bli ekskludert fra noe. Det vil kanskje øke interessen for å melde på til NKK’s 
utstillinger 
 
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget og gir NKK beskjed om å ta våre raser med. 
 

Styrets begrunnelse: Da mestvinnerkonkurransen til NKK ble innført, ønsket klubben å ha bare en konkurranse 
som kåret årets beste utstillingshund. Det ble den gang ansett at klubbens konkurranse var en mer 
inkluderende konkurranse der alle utstillere over hele landet har muligheten til å få plasseringer. Nå ser vi at 
vi kan åpne for NKKs mestvinnerliste. 
 

I NKK-konkurransen er det bare BIR og BIM som får poeng, og for å være med på den endelige listen, må en 
hund ha minst to tellende resultater. 

 
 
 
Forslag 6-9: Endre poengberegning for årets veteran 
Forslagsstiller: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Hilde Schyttelvik og Bente Vedal  
 
Forslag: Vi foreslår å endre poengberegningen for årets veteran. 
 

Begrunnelse: Det er ikke rettferdig at en hund på 8+ skal måtte plassere seg blant de 4 beste på en utstilling. 
Ved et tilfelle var det 24 hunder påmeldt til en utstilling hvor 22 av de var tisper. Veterantispen plasserte seg 
ikke i topp 4 av de 22 tispene og fikk derfor ingen poeng. Veteranhannhunden ble 2 beste hannhund og fikk da 
poeng. I beste veteran vant tispen og var den som representerte Shiba i BIS veteran. Men uten poeng 
Ved å kreve at veteranen skal oppnå å plasseres i BHK/BTK gir vi vel også feil signaler utad? Vi streber etter å 
avle frem bedre hunder og ikke championer på 2-7 år som skal slåes av en veteran. 
 
Styrets innstilling: Saken realitetsbehandles ikke, men sendes til styret for videre behandling. 



19 

 

 
Styrets begrunnelse: Det er ikke fremmet noe forslag til nye poengberegning og saken må stiles til styret som 
av årsmøtet i 2011 er satt som ansvarlige for kriteriene i årskonkurransene: 
”Enstemmig årsmøtevedtak 2011: Kriterier for årskonkurransene vedtas av styret.” 
 

Styret ber så raskt som mulig om innspill til nye regler. Gode forslag som er mer rettferdige enn dagens 
modell, sendes ut til medlemmene for tilbakemelding. 
 

Tidligere diskusjoner har vist at det er vanskelig å finne en modell som blir rettferdig for alle. Man kan bli BIR 
veteran med ”ren Excellent” eller med ”Excellent med CK”. En hund med CK er en bedre raserepresentant enn 
en hund med Excellent.  
 

Veteraner har flere ganger vist seg å være så gode at de har plassert seg i BIK på store utstillinger som Norsk 
Vinner og Spesialen. Så det finnes flere eksempler på at BIRveteran har plassert seg bedre enn BIMveteran. 
Forslagsstillernes eksempel er noe ekstremt. 
 

 

Forslag 6-10: Kartlegging av forekomst av patella luksasjon  
Forslagsstiller: Laila Nagel 
 

Forslag: For å kartlegge forekomsten av patella luksasjon på shiba, undersøkes alle hunder, inkludert 
importer, i en 5 års periode. 
 

Begrunnelse:  Se vedlegg fra forslagsstiller etter styrets innstilling.  
 
Styrets innstilling: Forslaget oversendes SU for å tas med i vurderingen når RAS skal revideres i løpet av 
2018. 
 

Styrets begrunnelse: Vi ønsker ikke å innføre flere obligatoriske undersøkelser før vi vet om tilstanden er et 
reelt problem i rasen. NKKs veterinærkonsulenter er tydelige på at man ikke skal lete etter feil med lupe, men 
konsentrere seg om klinisk friske hunder. 
 

Det er planer om en ny helseundersøkelse og spørsmålet om patella luksasjon (PL) bør fremmes for å få et 
bilde på om forekomst av PL har økt siden forrige undersøkelse. Det bør også innhentes tall fra 
forsikringsselskaper på eventuelt antall hunder som er operert for PL.  
 

Det lave antallet registrert undersøkte i DogWeb er ikke å anse som statistisk sikkert. Noen eiere sjekker for PL 
uten å oppsøke en veterinær som NKK-godkjent. Så lenge hunden ikke har et problem, vil de fleste 
veterinærer kunne sjekke for PL. 
 

Jo flere krav vi innfører, jo større er sjansen for at vi får oppdrettere som avler uregistrerte valper. 
 
 
 
 
 
 
Begrunnelse for forslag 6-10: Kjent patella status 
 
Da man hører og ser flere tilfeller av patella-luksasjon på rasen og noe som har vært kjent over lengre tid ønskes det at i 
en gitt periode (5år som nevnes lenger ned) kan få kartlagt hvor utbredt dette er på rasen. Etter 5 år tar man en 
vurdering om man skal fortsette med kartleggingen. 
Fritak på kjent status på sæd som er nedfrosset fra hunder som ikke er i live. 
I Finland må alle avlshunder ha kjent status på HD,AD, PATELLA OG ØYELYST, i Danmark HD og PATELLA og i Sverige og 
Norge har kun krav om kjent HD status. 
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Statistikken i Norden viser (med forbehold om feil) 

Land Tidsrom 
 

Undersøkte Fri Patella  
uavhengig av grad 

Hunder med 
Patella i % 

Danmark 1 /9 2008-2011 87 80 7 8,75% 

2013-2017 61 55 6 9,83% 

Sverige 2007-2011 22 19 3 13,63% 

2013-2017 34 30 4 11,76% 

Finland 2007-2011 128 111 17 13,28% 

2013-2017 135 111 24 17,77% 

Norge 2013-2017 30 25 5 16,66% 

Ønske om KJENT STATUS på lik linje som vi har  på HD og at resultatet blir offentliggjort på dog web. Det ble 15 august 
2013 mulighet til å få registrert resultatene i dog web. I Ras (som er gyldig frem til 1/7-2019 står det at ved revidering av 
Ras vil en også kunne vise til statistikk for patellaundersøkte hunder. For å få en mer korrekt oversikt bør flere hunder 
ha offisielle resultater.  Har vært i kontakt med NKK og har fått tall på registerete patella resultat i Norge i perioden 
2013-2017. 
I Ras står det etter helse undersøkelsen som NSK hadde at det var rapportert Patellaluksasjon hos 5,5% av hundene. I 
følge offisielle tall ser man at det har blitt en økning på 11,1 % siden denne undersøkelsen ble gjort. Man vet at det er 
flere hunder med patellaluksasjon, som ikke har offisiell resultat og dette kommer ikke frem i denne statistikken.  
 

NKK sier på sin hjemme side følgende sitat: 
 

Vil gi friskere hunder  
Norsk Kennel Klub tar hundehelse på alvor, og har derfor opprettet et nytt system hvor veterinærer kan registrere 
arvelige sykdommer hos hunder. 

Hensikten med systemet er å få bedre oversikt over arvelige sykdommer hos norske hunder, slik at helsen til 
de kommende generasjonene med hunder vil bli bedre. 

Hvorfor registrere sykdom? 
For at Norsk Kennel Klub og norske veterinærer skal kunne fortsette å arbeide for å bedre hunders helse og livskvalitet, 
er vi avhengige av å vite hva som faktisk er problemene til norske hunder. Man kan ha mange antagelser og følelser, 
men ved å få sykdommene inn i et nasjonalt register, vil man tydeligere se hva som er hovedproblemene til norske 
hunder, og dermed hva man må ha fokus på i videre arbeid. Registreringen vil også være svært viktig for oppdrettere 
som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Når helsedata er lett tilgjengelig, vil det være enklere å planlegge en 
sunn avl som vil kunne gi helsemessig gevinst hos rasen. Før diagnosen kan registreres må eier signere et 
underskriftsskjema, hvor han/hun godkjenner at veterinæren offentliggjør diagnosen.  

Hva har diagnosen å si for eier/oppdretter? 
Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i et dårlig lys. Dette 
tilbakevises på det sterkeste. En diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier som ønsker å hjelpe til i 
arbeidet med sunnere hunder i framtiden. En eier som bevisst holder tilbake informasjon, vil virke mye dårligere. Man 
må huske på at norske hunders framtidige helse og velferd avhenger svært mye av dagens oppdrettere og deres valg av 
avlshunder. Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse. 
 

Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i 
registeret for kliniske diagnoser. 
 

Hva er patella-luksasjon? (Tekst er hentet fra Hønefoss Dyrehospital sin hjemmeside) 
http://www.dyrehospital.no/behandlingstilbud/kirurgi/patella-luksasjon 
 

Patella luksasjon er en tilstand der kneskåla (eller patella) flytter seg utenfor den furen på lårbenet som den normalt 
skal ligge inne i. 

Denne luksasjonen kan være medial (på innsiden) eller lateral (på utsiden) av kneet. Hos små hunder er medial (innover) 
luksasjon vanligst, hos store ser vi vanligvis lateral (utover) luksasjon. Det typiske vi ser ved patellaluksjon er at hunden 
innimellom hopper på tre bein, for i neste øyeblikk å gå normalt. 

http://www.dyrehospital.no/behandlingstilbud/kirurgi/patella-luksasjon
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Det er forskjellige grader av luksasjon (I til IV), gradert etter om kneskåla er luksert ute av posisjon bare innimellom eller 
hele tiden. Avhengig av hvilken grad det dreier seg om, kan det være nødvendig med operasjon da lukseringen kan føre 
til smerte og halthet og over tid brusk-skade og artrose (forkalkning). 

Prognosen avhenger av grad, - fra en god prognose ved grad I til en mer avventende ved grad IV. Dersom man korrigerer 
Grad II og III tidlig i livet er prognosen god, men vi vil forvente å få noe artrose (forkalkning) i leddet uansett. 

Det er viktig å oppdage patellaluksasjon tidlig og korrigere tidlig i livet for å forhindre halthet og større problemer 
senere. Patellaluksasjon har ofte en arvelig bakgrunn, slik at hunder med dette skal ikke brukes i avl. 

Jeg har vært i kontakt med en av landets beste veterinærer på dette området Veterinærer Sissner i Sandefjord og stilt 
han følgende spørsmål: 
 
Svar: 
Takk for din e-post. Du spør mange gode spørsmål, flere som vi egentlig ikke har gode svar på enda. Det er alltid viktig å 
støtte konklusjoner og anbefalinger med god forskning og det er dessverre lite genetisk forskning på dette området og 
ingen jeg kan finne på din rase. Under legger jeg kort oppsumering av en fagartikkel eksempel utført i Nederland på 
Flatcoated Retriever: 
 
Anim Genet. 2013 Dec;44(6):736-41. Phenotypic and genetic trends of patellar luxation in Dutch Flat-Coated 
Retrievers. Lavrijsen IC1, Heuven HC, Breur GJ, Leegwater PA, Meutstege FJ, Hazewinkel HA. 
Canine patellar luxation has been described in various dog breeds, with high prevalence especially in smaller dogs. Most 
dogs suffer from medial displacement of the patella, although in larger dogs lateral displacement is also seen. A sex 
predisposition has been described for females. Patellar luxation is considered a polygenic, multifactorial disorder. From 
1990 to 2007, in total 3834 Flat-Coated Retrievers were screened; 23.6% of those animals were affected with patellar 
luxation. Lateral displacement of the patella was most common in this breed (61% of cases), whereas medial (31% of 
cases) and lateral and medial (8% of cases) were less common. Unilateral involvement (51% of cases) was just as often 
observed as was bilateral involvement (49% of cases). Females were more often affected with patellar luxation (30% of 
all tested females) than were males (17% of all tested males). The heritability of patellar luxation was 0.17 ± 0.03 in this 
population, and breeding with one affected parent increased the prevalence of patellar luxation in offspring by 45% 
compared to that with two unaffected parents. Since the start of the screening program, there was an initial decrease 
from 28% to 18% in incidence, but this stagnated thereafter. The annual average estimated breeding values 
followed the same pattern. With approximately one quarter of the Dutch Flat-Coated Retrievers being affected with 
patellar luxation, this population shows unusually high prevalence compared with reports in other large-breed dogs. The 
heritability for patellar luxation in this population was moderate (0.17), indicating that environmental factors play a 
large role in the manifestation of the disorder. A screening program reduced the prevalence of patellar luxation in this 
breed, but improvement has recently stagnated. Inclusion of breeding values in the screening program could improve its 
effectiveness. 
 
Med bakgrunn i denne fagartikklen (og noen andre lignende artikkler) kan jeg svare noen av spørsmålene dine (men kun 
på generell basis): 
 

1. Er det forsvarlig å avle på hunder med patella luksasjon og evnt hvilken grad? 
Hvis man tar utgangspunktet i eksempler som over så kan de dokumetere at patella luksasjon var økt med 45% i valper 
fra et kull hvor et av foreldrene hadde patella luksasjon sammenlignet med kull hvor begge foreldre var fri.  Svaret ut i 
fra dette studiet (og lignende) ville da konkludere at det ikke er forsvarlig å avle på hunder med patella luksasjon i det 
hele tatt (dvs begge foreldre burde være "0" i NKK systemet).  Vi ser dessverre at denne anbefalingen ikke følges av flere 
raseklubber innenfor NKK og det er nettopp flere av disse som sliter med patella luksasjon. Med hensyn til grad er det 
viktig å vite at NKK har valgt å bruke et graderingssystem etter den Svenske modellen (grad 1 til 3) men dette systemet 
er IKKE i generellt bruk i literaturen.  Der brukes det modifiserte Singleton systemet (som går fra 1 til 4). 
 

2.  Hvor arvbart er det? 
Patella luksasjon har vist seg i flere raaser å ha en moderat arvbarhet.  Problemet er ikke bare arv men at det er også 
multifaktorisk, dvs at det er flere andre ting som kan påvirke problemet som f.eks. aktivtetsnivå, osv.  Hvilken faktorer 
påvirker i hvilken grad er fortsatt ukjent. 
 

3. Hvor langt tidsperspektiv er riktig for å få en god oversikt? 
Som du ser fra overnenvnte studier tok denne 17 år.  Det tar lang tid å samle genetisk informasjon, ofte minimum tre 
generasjoner.  Fordi dere har en relativt liten rase antallsmessig så kunne det være aktuelt å kartlegge alle valper fra 
årskullene i årene fremover og da vil dere raskt få en god oversikt innen 5 år. 
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4. Er det andre ting vi må væreklar over/ passe på vedr patellaluksasjon? 
Ja, det er det.  Patellaluksasjon er multifaktorisk (se svar til spørsmål nr 2 over). 
 

5. Noen sier at Patella Luksasjon kan komme ved en skade er det tilfelle.? 
Ja, man kan ha traumatisk patella luskasjon men dette er veldig sjeldent og ofte ved en dokumentert hendelse observert 
av eier hvor hunden ble truffet hardt og ble akutt halt i etterkant. Jeg opererer 4 til 5 i uken og ser kanskje 2 eller 3 
traumatiske i ÅRET. 
 

Grad 1 pasienter i modifisert Singleton systemet (det som er generellt i bruke og ikke NKK) har sjeldent behov for 
operasjon.  Meg bekjent så må man ikke ha en patella status fra NKK før en operasjon.  Er man tidligere operert og i 
etterkant får en patella attest så må det opplyses av eier/opdretter at hunden er operert for patella når attesten 
utstedes.  Dette vil da så klart påvirke status. 
 

6. En hund som får traumatisk patella luksrasjon vil det vises/opptre på samme måte som om det ikke er traumatisk? 
Symptomene på sikt kan være det samme, men til å begynne med er det ofte betydelig hevelse rundt kneet, ofte 
blåmerke, og som sagt en uambigiøs, observert historisk hendelse om større traume til kneet.  Traumatisk patella 
luksasjon er VELDIG sjeldent. Ved operasjon ser vi at hunden har en ellers normal fure og riktig stilling på patella senen 
(anatomien er jo ellers normal i motsetning til arvelig pasienter).  Enkelte forsikringsselskap har nå begynt å insistere på 
beskrivelse av funn under operasjon FØR de tar stilling om dekning fordi det er dessverre flere som insisterer at patella 
luksasjonen var trauamtisk hvor den i realiteten sannsynligvis ikke var dette. 
 

Patella luksasjon er et stort problem i mange raser. I min spesialist praksis opererer vi 3 til 4 pasienter i uken med dette 
problemet og det har overtatt andre problemer som f.eks. korsbåndskader som var tidligere mer vanlig. Problemet ser 
ut som det bare forverrer seg selv i mange raser tross NKKs nye patella system og er ikke tatt alvorlig nok av mange 
raseklubber. Det er et bra initiativ at dere tar dette opp for å kartlegge problemet. Friske, sunne Shiba hunder er alle 
fortjent med. 
 

Hilsen, 
T.R. Sissener MS DVM DipECVS MRCVS European Specialist in Small Animal Surgery 
Kirurg/Surgeon Din Dyreklinikk Skiringssalvn. 9 3211 Sandefjord 
(Det er gitt tillatelse av Sissner og legge ved hans svar på mine spørsmål til årsmøte) 
 

Jeg har også vært i kontakt med Simon A. Michelet som skulle være foredragsholder om patella på vårt 
oppdretterseminar som dessverre måtte avlyses og kommer med tilsvarende svar på spørsmålene. 
Med denne informasjon som foreligger vil jeg at dette skal tas opp på årsmøte i 2018 
 

 
 
Forslag 6-11:  
Forslagsstiller: Laila Nagel 
 

Forslag: Den anbefales å øyelyse shiba for utviklingskatarakt og glaukom. 
 

Begrunnelse: Se vedlegg fra forslagsstiller etter styrets innstilling. 
 
Styrets innstilling: Forslaget oversendes SU for å tas med i vurderingen når RAS skal revideres i løpet av 
2018. 
 
Styrets begrunnelse: Vi ønsker ikke å innføre flere obligatoriske undersøkelser før vi vet om tilstanden er et 
reelt problem i rasen. NKKs veterinærkonsulenter er tydelige på at man ikke skal lete etter feil med lupe, men 
konsentrere seg om klinisk friske hunder. 
 

Det er planer om en ny helseundersøkelse og spørsmålet om spesielt glaukom og andre sykdommer i øyet, 
bør fremmes for å få et bilde på om forekomsten har økt siden forrige undersøkelse.  
 

Av de ca 170 shibaene som er øyelyst totalt, er det veldig få som har fått påvist utviklingskatarakt eller 
glaukom. Glaukom er jo en alvorlig sykdom for de affiserte hundene, så det er helt klart en fordel for rasen at 
alle hunder som får diagnosen, får offentlig diagnose i DogWeb. Men det er ikke et så stort problem at alle 
hunder bør undersøkes. 
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Vi vet at noen norske hunder øyelyses i Sverige, og disse resultatene legges sjelden inn i DogWeb, men ville 
påvirket statistikken.  
 

Jo flere krav vi innfører, jo større er sjansen for at vi får oppdrettere som avler uregistrerte valper. 
 
 
Begrunnelse fra forslagsstiler til forslag 6-11: Øyelysing 
 

Ønsker at årsmøte skal ta stilling til en ANBEFALING om øyelysing på Shiba. 
 

Da en veterinær har gitt oss informasjon om at det er en liste om avlsanbefalinger hvor Shiba står oppført og burde 
øyelyses for Utviklingskatarakt og Glaukom (Gonioskopi)  
 

Registrering av resultater skjer på følgende måte.: 
1. Hvis man bestiller time for øyelysing og Gonioskopi uten at man har noen form for mistanke om det er noe galt, vil 
disse resultatene bli lagt ut på Dog Web etter at eier har undertegnet øyelysepapirene.  
2. Hvis man bestiller time for sjekk av øyne hvor man ser det er noe galt og dette er tilfelle anbefalse det at eier selv gi 
beskjed til veterinær om at resultatet skal offentliggjøres, hvis ikke veterinær spør eier. 
Det er disse tilfellene som ikke blir registrert som kan lure oss på hvordan statusen på rasen er. 
 

Ønske er at alle Shiba eiere som er uheldige å får en diagnose på sin hund uansett diagnose gir veterinær tillatelse til å 
registrere dette på Dog Web,  
 

Har vært i kontakt med  Dagny Spanne Kjær som er leder i NSVO i Norge vedr listen som jeg henviser til og hun sier 
følgende: Våre anbefalinger er utarbeidet på bakrunn av anbefalingene som gis i ECVO (se ecvo.org) som er den 
europeiske foreningen for veterinære oftalmologer. På deres nettside blir det hele tiden oppdatert veiledninger og 
anbefalinger ettersom det oppdages nye øyesykdommer, kommer nye gentester osv.  
 

På Veterinærforeningens hjemmeside og NKK sin hjemmeside ligger listen over avlsanbefalinger. 
Jeg har tilsvarende liste fra 2013 og 2015 hvor det samme står og en liste fra 2008 og 2010 hvor kun Utviklingskatarakt 
står oppført. Det ble en endring i anbefalingene på rasen for 5 år siden. 
Link til avlsanbefalingene: https://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser 
 

Dagny Spanne Kjær sier også følgende: Det er nå påvist at forandringer i øyet som kan føre til glaukom kan progrediere 
og det vil etterhvert bli anbefalt å få utført gonioskopi flere ganger. Det arbeides nå med nye attester for vurdering av 
gonioskopifunn.  Gonioskopi utføres ved første øyelysing ved ca 1 års alder. 
Hunder med utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl. 
Søsken av hunder med utviklingskatarakt kan brukes i avl så lenge de er fri for denne og andre øyelidelser.  
Hunder med påvist glaukom skal ikke brukes i avl,  
Søsken av hunder med påvist gluakom kan brukes i avl så lenge de er øyelyst fri. 
 

For avlshunder gjelder det at øyeattesten ikke skal være eldre enn ett år. Andre hunder anbefales øyelyst ved 1, 4 og 7 
års alder. 
Statistikken viser følgende: (med forbehold om feil) i Norge, 
 

Tidsrom Antall øyelyste Fri hunder Antall anmerkninger 
Uavhengig av sykdom 

Hunder med 
anmerkninger i % 

2007-2011 43 39 4 9,30% 

2011-2015 46 36 10 21,70% 

2012-2016 43 32 11 25,50% 

2013-2017 41 30 11 26,80% 

 

Land i Tidsrom 
2013-2017 

Antall øyelyste Fri hunder Antall anmerkninger 
uavhengig av sykdom  

Hunder med 
anmerkninger i % 

Danmark 6 5 1 16,66% 

Sverige 21 14 4 9,04% 

Finland 127 108 19 14,96% 
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Det er flere øyelidelser man må ta hensyn til i avl ikke bare Glaukom og Katarakt. Tallene er alle anmerkninger som er 
funnet på rasen uavhengig av hvilket funn som er oppdaget. 
 

I RAS står det at i perioden 1996-2013 (17år)var det øyelyst 133 hunder og hvor 10 med anmerkninger dette utgjør 
7.51%. Som man ser i tabellen over for Norge (5 år) er det 26,80% en økning på 19.23%  
 
HVA ER KATARAKT? Av: Veterinær Elin Kristiansen 
Hentet fra Hønefoss Dyrehospital sin hjemmeside: 
http://www.dyrehospital.no/dyreforum/helsebiblioteket/katarakt-gra-ster-hos-norsk-buhund 
 
Katarakt er en blakking eller fortetning inne i linsa. Skader eller diabetes kan være årsak til katarakt, men de fleste 
katarakter hos hunder er nedarvet. Et eller begge øyne kan være affisert. Små forandringer i linsa behøver ikke være av 
betydning for synet. Dersom mer av linsa er involvert kan hunden se uklart eller miste hele synet.  
Når hunden har katarakt vil pupillen virke hvitlig/grå. Ordet katarakt kommer fra gresk og betyr ”vannfall”. Man 
forestilte seg at hjernevæske falt ned foran øynene og demmet opp for synet. Den norske betegnelsen ”grå stær” på 
katarakt har ingenting med fuglen å gjøre, men kommer fra det tyske ”starren”, - stirrende blikk. 

Mange typer katarakt utvikler seg i løpet av livet. En liten forandring i linsa kan forandre seg over tid og gi alvorlig 
synsforstyrrelse senere. Katarakter kan utvikle seg raskt over noen uker eller langsomt over flere år.  

Hvordan dannes katarakt? 
Blakkingen i linsa ved katarakt kommer på grunn av en nedbrytning av de normale fibrene inne i linsa. Til tross for at det 
er flere forskjellige former og årsaker til katarakt, utvikles de alle på liknende måte. Linsa består av 66 % vann og 33 % 
protein. Det er et pumpesystem som sørger for å holde denne balansen under kontroll. Når biomekanikken i linsa blir 
skadet, begynner dette systemet å svikte og ekstra vann kommer inn i linsa. I tillegg øker andelen uløselig protein i linsa. 
Disse forandringene fører til at linsa mister sin gjennomskinnelighet og ser grå ut. 

Nukleær sklerose 
Med alderen vil alle hunder få forandringer i linsen. Dette kalles nukleær sklerose og kommer av en fortetning og 
kompresjon av linsefibrene etter hvert som hunden blir eldre. Linsen vil også da virke gråhvit, men dette er en normal 
aldersforandring. Til motsetning fra en katarakt vil som regel ikke synet affiseres. Hvis man lyser inn i øyet til en hund 
med nukleær sklerose, vil lyset nå gjennom linsa inn til netthinnen. Ved katarakt slipper ikke lyset gjennom linsen inn til 
netthinnen slik det skal, og hunden vil få nedsatt syn. 

Forskjellige typer katarakt 
Det er mange forskjellige former for og årsaker til katarakt. Katarakt kan være arvelig, men også opptre som en følge av 
skade på øyet eller diabetes. Katarakt som følge av diabetes kan utvikle seg meget raskt til total katarakt dersom 
hundens blodsukker ikke blir regulert raskt. Katarakt kommer da som regel på begge øyne. Skade på øyet (slag, sår) som 
fører til at katarakt utvikles, kommer vanligvis bare på ett øye. 

Katarakt kan affisere alle raser og hunder i alle aldre, men enkelte former opptrer oftere i enkelte raser. Alderen som 
katarakten opptrer er viktig for å klassifisere type katarakt og for å avgjøre om katarakten er et resultat av arvelighet i 
rasen. 

-Kongenital (medfødt) katarakt: Dette er katarakt som er tilstede ved fødsel, og opptrer vanligvis i begge øyne. Selv om 
hunden er født med katarakt, er den ikke nødvendigvis arvelig. Infeksjoner og toksinpåvirkning i fosterstadiet kan også 
være årsak til katarakt. 

- Utviklings katarakt: Utviklingskatarakt utvikles i løpet av livet, som oftest innen de første 5 årene av hundens liv. 
Som med kongenital katarakt kan de være nedarvet eller forårsaket av andre ting som skade, diabetes mellitus 
(sukkersyke), infeksjon eller toksisitet. Arvelig katarakt av denne typen finner vi hos flere raser, deriblant vår Norske 
Buhund.  

Arvelig katarakt 
Arvelig katarakt kan altså både være kongenital (tilstede ved fødsel) eller utvikles senere i livet. En hund som er 
diagnostisert med arvelig katarakt skal ikke brukes til avl da dette vil nedarves til avkommet. 

Kongenital (medfødt) arvelig katarakt 

Kongenital katarakt er tilstede ved fødsel og forandrer seg som regel ikke gjennom livet. Linsefibrene som utgjør cortex 
(barken) er vanligvis gjennomskinnelige slik at synet beholdes. Graden av forandringene i linsa avgjør hvor mye syn 
hunden har. 

http://www.dyrehospital.no/dyreforum/helsebiblioteket/katarakt-gra-ster-hos-norsk-buhund
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Raser man finner dette hos er for eksempel Doberman, Dverg Schnauzer, Old English Sheepdog, Golden Retriever, West 
Highland White Terrier, Cocker Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel og Rottweiler. Diagnosen kan stilles fra 5-6 ukers 
alder.  

Arvelig utviklings katarakt 

Arvelig utviklingskatarakt kan gi synsforstyrrelser og blindhet avhengig av hvor mye av linsa som er affisert. Katarakt 
av denne type kan opptre ved alle aldre, og oppdages både hos yngre og middelaldrede hunder. Når det gjelder 
arvegang er både dominant og recessiv nedarving involvert ved arvelig utviklingskatarakt hos hund, og det er stor 
variasjon i det kliniske bildet og prognose. Hos Norsk Buhund ser vi arvelig utviklingskatarakt som vanligvis er 
lokalisert til bakre del av linsecortex. Vi vet ikke nok om nedarvingsmønster av denne formen for katarakt hos 
buhund. 

Klassifisering av katarakt 
Kataraktene varierer i forhold til hvor i linsa katarakten finnes og utbredelse i linsa (for eksempel total katarakt, bakre 
polkatarakt, kortikal katarakt og fremre Y-sømskatarakt). 

Disse kriteriene brukes for å bestemme om man har med en arvelig katarakt å gjøre eller ikke, dvs. at den forekommer 
på et sted i linsen som for rasen er typisk og ved en alder den vanligvis opptrer i rasen.  

Man klassifiserer også katarakten i forhold til utviklingsstadiet (incipient, umoden, moden, hypermoden, morgagnian).  
 
HVA ER GLAUKOM: 
Hentet fra Anicura sin hjemmeside. https://www.anicura.no/fakta-og-rad/hund/glaukom-hos-hund/ 
 

Ved glaukom, eller grønn stær, er trykket i øyet for høyt. Dette skader netthinnen og synsnerven. Symptomer på 
glaukom kan komme plutselig. Veterinæren bør alltid oppsøkes umiddelbart om hunden viser tegn på smerte fra det 
ene eller begge øynene. 
 

Et normalt trykk i øyet er viktig for øyets funksjon. Trykket påvirkes av inn- og utstrømming av kammervæske. Øyet 
produserer hele tiden ny kammervæske, som har som funksjon å transportere næringsstoffer og avfallsprodukter til og 
fra øyet. I et friskt øye føres væsken bort fra øyet gjennom kammervinkelen i samme takt som ny væske produseres. 
 

Årsak 
Hos hund skyldes det økte trykket i prinsippet alltid forstyrret drenasje i kammervinkelen. Årsaken kan være primær, 
der en feilaktig form på kammervinkelen kan gi glaukom, eller sekundær der andre faktorer vanskeliggjør dreneringen, 
som for eksempel en betennelse i øyet, tumorer eller skader som påvirker kammervinkelen. Den primære formen anses 
som arvelig og forekommer mer hos enkelte raser som for eksempel engelsk- og welsh springer spaniel, flatcoated 
retriever, samoyed og beagle. 
 

Symptomer 
Symptomer kommer ofte plutselig. Øyet blir rødt, hunden kniper med øyet og virker nedstemt eller trøtt og hornhinnen 
kan se gråaktig ut. Hos en liten andel av rammede hunder oppstår symptomer på glaukom mer smygende. 
 

Diagnose 
Veterinæren undersøker øynene og kontrollerer væsketrykket med et såkalt tonometer. Videre undersøkelser av øyets 
innside kan gjøres med hjelp av ulike spesialinstrument slik som oftalmoskop og gonioskop. 
 

Behandling 
Den medisinske behandlingen består i trykksenkede øyedråper av ulike typer. Det gjelder først og fremst å få ned 
trykket i øyet men også å behandle smertene fra det syke øyet. I de tilfellene glaukomet er sekundært er det viktig å 
også behandle den primære årsaken. Oftest skrives hunden inn ved dyresykehus for å få et trykksenkende drypp direkte 
i blodet og få intensivbehandling av øyet 
 

Prognose 
Denne sykdommen er mye vanskeligere å kurere hos hund enn hos menneske og fører mange ganger til at øyet blir 
blindt selv om det behandles etter beste evne. I de tilfellene det er en arvelig sykdom rammes ofte det andre øyet også, 
og man pleier derfor å behandle forebyggende. Om trykket ikke reguleres med medisinering, har hunden bedre av at 
øyet opereres bort slik at smerten forsvinner. 
 
Med denne informasjon som foreligger vil jeg at dette skal tas opp på årsmøte i 2018 
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Sak 7. Valg                                                                                                 Vedlegg 7 
 
Følgende posisjoner har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet: 
Kasserer Amanda W Henriksen, styremedlem Frida Dybedal, revisor Per Oddvar Sæth og medlem i 
valgkomiteen Tone B Nilsen. 
 
Følgende kandidater stiller til valg: 
LEDER:  
 
VIBEKE STANDAL 
Jeg er ei dame på 39 opprinelig i fra Kodal (like utenfor Sandefjord), men i fjor gjorde jeg drømmen 
om til virkelighet og flyttet til en liten gård utenfor Gjøvik. Jeg har to shiba-gutter og har vært aktiv i 
shiba.klubben i flere år. Jeg har et ønske om at shiba-klubben skal være et samlende organ for alle 
shiba eiere i hele Norge. Her skal vi gå turer, drive konkurranser, diskutere avl og hverdagsproblemer 
i en herlig blanding og jeg er skikkelig klar for å realisere den ideen! Jeg har tidligere hatt styreverv i 
ungdomslag, idrettslag og kommune. Dette er bagasje jeg helt sikkert kommer til å ha nytte av når 
jeg nå stiller til valg som leder for klubben, og et heltent styre. 
 
ANN MARGOT WHYATT 
Arbeider som yrkeshygienikar og har hatt shiba sidan 2008. Flokken består av Sumo (10 år), Goma 
(6,5 år) og Ichime (3,5 år). Heile familien er glad i å gå tur på fjellet og i skog og mark. I tillegg har me 
dreve med aktivitetar som agility, blodspor og utstilling.  
Har tidlegare vore både nestleiar og leiar i NSK, samt DK for Vestlandet. Er for tida medlem av 
sunnhetsutvalget og utstillingskomiteen. Ellers har eg lang organisasjonserfaring frå ei rekke verv ved 
UiB, tidlegare styremedlem og leiar av Bergen Pistolklubb, samt styremedlem og kasserar i 
Musikkens venner i Nordhordland i ein årrekke. 
Har gjennomført NKK sin oppdretterskole del 1 og 2 og delteke på fleire av NKK sine avlsrådskurs. 
 
WENCHE ULLEBERG-BØHMER 
40 år bosatt i Nannestad i Akershus med mann, sønn og totalt 8 hunder fordelt på 3 shibaer og 5 
siberian husky og driver et lite oppdrett av shiba under kennelnavnet Negi-inu. Jeg har lang erfaring 
innen organisasjonsarbeid og da spesielt hundeklubb. Jeg startet i 1985 som «frimerkeslikker» for 
NAK. Jeg ble valgt inn i NSK sitt styre første gang i 2001 og har siden da hatt flere verv og 
ansvarsområder som Nestleder, Styremedlem, Vara, Utstillingskomiteen, materialforvalter, ansvar for 
stand og kontaktperson for utstilling. I andre klubber har jeg også ledererfaring fra NAAK og Lunner 
Motorsportklubb. Jeg er over middels interessert i hund og klubbarbeid og ønsker å by på mine 
kunnskaper og være med å kunne gi klubben tilbake til medlemmene. Jeg har ikke bare kunnskap, 
jeg har også innteressen og tiden til å sitte i et styre. 
 
  
NESTLEDER:  
 
HEGE URDAL 
47 år og sykepleier Matmor til Dude, 8,5 år. Sammen har vi drevet med agility, litt blodspor og 
lydighet uten å konkurrere. Dude og jeg tilbringer mye tid i skog og mark. Jeg er også turleder i DNT. 
Vara styremedlem NSK 2013-15 NKK kurs genetikk og avl NKK kurs kynologi Representerer 
“hvermansen”, og i NSK er jeg pr i dag fungerende nestleder, men er i utgangspunktet styremedlem 
siden i fjor sommer. I klubben liker jeg å si at jeg representerer *hvermansen», og har ingen planer 
om eget oppdrett. Er interessert i rasen, og ønsker å bidra til å gjøre klubben tilgjengelig for også 
dem som ikke driver oppdrett eller utstilling. Og at vi ivaretar den sunne hunden som shibaen er. 
 

LAILA NAGEL 
Jeg er 57 år og bor i Sundbyfoss i Holmestrand kommune. Har i flere perioder tilsammen sittet 7 år i 
styret i NSK bl.a. Som sekretær, styremedlem og vara til styret. Har også vært 10 år som 
distriktskontakt og 8 år som kontaktperson for utstilling. I dag er jeg kontaktperson for bruks og 
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kurskoordinator i NSK. Har også hatt forskjellige verv i lokal hundeklubb. Har hatt shiba siden 2001 
og driver et lite hjemmeoppdrett av rasen og har pr i dag 2 hunder hjemme og 1 ute på for. Er med på 
forskjellige kurs men det er blodspor som er største fokus her hjemme for tiden. Har også prøvd de 
fleste aktiviteter med mine hunder opp igjennom årene. 
 
  
SEKRETÆR:  
 
VANJA SIGVARTSEN 
25 år gammel fra Tromsø som er nylig ferdigutdannet og jobber i dag som jurist. Har tidligere erfaring 
som nestleder i Jusshjelpa i Nord-Norge. Bruker store deler av fritiden på fjellet og i skogen sammen 
med shibaen Troy på 3 år. Ellers holder vi på med flere ulike aktiviteter, som blant annet utstilling, 
spor og hverdagslydighet. Ønsker å kunne være en positiv ressurs for klubben som kan bidra både 
sosialt og faglig. 
 
LISBETH HØYEM 
48 år. Jobber som førstesekretær. Har hatt flere verv i klubben; Leder, sekretær, redaktør, 
Sunnhetsutvalget og Utstillingskomiteen. For tiden har jeg bare en eldre tispe, Saku, men har hatt 
flere shibaer siden 1998. 
Er oppdretter, utstiller og har deltatt på blodsporprøver med hundene. Har gått flere kurs i regi av 
NKK/ lokale klubber, bl a Blodporkurs, Oppdretterskolen (Ny og gammel versjon) samt flere temakurs 
om atferd og helse og flere avlsrådskurs.  
Er autorisert ringsekretær og har vært leder i den lokale hundeklubben og utstillingsansvarlig der. 
Har også erfaring fra fagforeningsarbeid lokalt og sentralt i Handel og Kontor, Fellesforbundet og 
Norsk Arbeidsmands forbund. Har gjennomført fagbevegelsens topputdanning; LO-skolen. 
 
  
STYREMEDLEMMER: 
 
EIVIND MJÆRUM 
Blir 78 år til sommeren og var en av de som tok inititativ til å starte opp NorskShiba klubb. Han var 
også den første lederen i klubben og kan bidra med masse erfaring. Eivind har drevet oppdrett av 
Shiba siden 1992. 
  
METTE V. SUSTAD 
Bor i Vestby og er en av de få i norge som driver oppdrett av Kai. Ho er aktiv på ustillinger og trener 
spor med hundene. Mette har vært medlem i klubbens styre og tar gjennvalg. 
  
VARAMEDLEMMER TIL STYRET:  
 
YUMI HIRAI 
Mitt navn er Yumi Hirai. Jeg er 28 år og opprinnelig fra Bærum, men jobber nå som sykepleier i flotte 
Tromsø. I familien har vi to shibaer- Nobu, og Taro som jeg er deleier av. Det har gitt meg innblikk i  
hunderasen, og ønsket om å lære mer! Jeg har i mange år drevet med hest og vært aktiv i rideklubb 
fra tidligere. Jeg har ikke tidligere erfaring fra hundeorganisasjoner, men jeg har god ordenssans og 
er ikke redd for å ta i et tak, jeg er en “potet” som kan brukes til det meste. 
  
OLE ARNTZEN 
Jeg er en 52 år gammel bergenser med «talefeil». Jobber med IT-brukerstøtte. Utgjorde familiens 
mindretall og endte opp som en noe motvillig hundeeier sommeren 2015. Fikk påvirke valg av rase, 
og er veldig glad for tilfeldighetene som gjorde at vi fikk høre om shiba. Aiko har gjort det ganske bra 
på utstilling, men hun er først og fremst en familiehund til selskap og hygge – både hjemme og på 
turer som helst går til fjells. 
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KRISTIN BUGGE MOE 
Opprinnelig lærer og spesialpedagog, men havnet i rullestol etter ulykke i 2003. Å ha Shiba og selv 
være like sta  viste seg å være en god kombinasjon. Uten hund ville jeg fortsatt vært avhengig av 
rullestolen.  
Har tatt hundeinnstruktør utdanning, klikkertrening utdanning, NKK kynologi kurs og oppfølgingskurs, 
NKK oppdretterskolen del 1. Er autorisert hundemassør, Rehabiliteringsterapaut, sertifisert 
laserterapaut og etablerte i 2016 SPREKE POTER.  Driver også kennel Moto-Moto og har 3 
shibadamer. 
  
VALGKOMITÉ:  
 
LONE FILLLIPSEN 
Opprinnelig Dansk, men har bodd i Tromsø siden-89. Har hatt Shiba siden 2003, og var i mange år 
lykkelig eier av to shibaer. Desverre i høst ble gamlemor Aicha “enkefru”. Har vært aktiv i NSK siden 
2008, dels som styremedlem og dels som distrikts kontakt for Nord-Norge. For de fleste er jeg nok 
kjent som fotoassistent på Japanspesialen i mange år. 
  
GRO KARETE BRÅTVEIT 
Jeg er 39år. De fire siste av disse har vært med shiba. Utenom hundene bruker jeg tiden min som 
bokhandler og manuskonsulent.Jeg har to Bachelorgrader, allsidige interesser og er glad i å være 
kreativ.Jeg er verneombud for 11 bokbutikker i Rogaland og er også tillitsvalgt i HK, samt sitter i et 
bokråd. Med hund har jeg forsøkt alle mulige aktiviteter som agility, rally, smeller og spor. 
I shibaklubben er jeg også distriktskontakt i Rogaland og redaktør i Shib-a-visa. 
  
VARA VALGKOMITÉ:  
 
MAIKEN BRENDEN 
Jeg heter Maiken, er DK på Østlandet, er 26 år og bor på Hellerudtoppen i Oslo sammen med 
samboeren min Fabian og shibaen vår Marve på 3 år. Sammen med Marve har vi gått en del 
grunnleggende kurs  
(valpekurs-bronsemerket), trent litt smeller og vært på utstillinger. Ellers er vi veldig glad i lange, fine 
turer i Østmarka og fellesturer med shibaene på Østlandet. 
  
IRENE SMIDT-JANSEN 
Fikk vår første shiba i 1994. Har i dag to hjemme og noen ute på for. Driver et lite oppdrett , sammen 
med venner. Er aktiv i Shiba Langs Fjord og Fjell. 
  
GULLBORG RICHARDSEN  KNUDSEN 
  
VARA REVISOR:  
 
JANNE LANESKOG 
Jeg er 41 år, bor i Bergen. Jeg og min samboer har 3 barn og 2 shiba i huset; Noah og Sumi og 2 på 
fór hos gode venner; Foxy og Misako. Jeg er utdannet hjelpepleier. Siste årene har jeg ikke hatt 
muligheten til å  
være like aktiv i shiba miljøet, da jeg videreutdanner meg på Høyskolen i Oslo. 
 
 

LES INSTRUKS FOR HVORDAN DU SENDER INN  
FORHÅNDSTEMME OG FULLMAKT PÅ SIDE 33. 

KONTINGENT MÅ VÆRE BETALT  
FOR Å KUNNE STEMME. 
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STEMMESEDDEL 2018 
                                            

  
 

              

    

Tre kandidater til ett verv, SETT MAX 1 X 

 

Leder, 2 år Vibeke Standal                   (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 

         

 
Ann Margot Whyatt            (Innsendt forsl) Ny 

  
JA 

  
BLANK 

         

 
Wenche Ulleberg-Bøhmer (Innsendt forsl) Ny 

  
JA 

  
BLANK 

         
           

 
              

  
   

To kandidater til ett verv, SETT MAX 1 X 

 

Nestleder, 1 år Hege Urdal                          (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
  

 BLANK 

         Suppleringsvalg Laila Nagel                            (Innsendt forsl) Ny 
  

JA 
  

BLANK 

         

         

    

To kandidater til ett verv, SETT MAX 1 X 

 

Sekretær, Vanja M SIgvartsen            (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
  

 BLANK 

         2 år Lisbeth Høyem                     (Innsendt forsl) Gjenv 
  

JA 
  

BLANK 

         
         

    

To  kandidater til to verv, SETT MAX 2 X 

 

Styremedlemmer Eivind Mjærum                  (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
  

 BLANK 

          2 år Mette V Sustad                  (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
  

 BLANK 

  
              

  
 

              

  
   

Tre kandidater til tre verv, SETT MAX 3 X 

 

         Varamedlemmer Yume Ellen D Hirai             (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

       
  

1 år Ole Arntzen                         (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

       
  

   Kristin Bugge Moe             (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

 
              

  
 

              

  
   

 En kandidat til ett verv, SETT MAX 1 X 

 

Vararevisor, 1 år Janne Lannesskog              (Valgkom. innst) Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 
  

 
              

  
 

              

  
   

To kandidater til to verv, SETT MAX 2 X 

 

Valgkomite, 2 år Lone Filipsen                      (Valgkom. innst) Ny 
 

  JA 
 

  BLANK 

         

 
Gro Karete Bråtveit           (Valgkom. innst) Ny 

  
JA 

  
BLANK 

  
 

              

  
 

              

  
   

 Tre kandidater til to verv, SETT MAX 2 X 
 

Vara valgkomite,  Irene Smith-Jahnsen         (Valgkom. innst) Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 

        
  

1 år Maiken F Brenden             (Valgkom. innst) Gjenv 
 

  JA 
 

  BLANK 

         

 
Gullborg R Knudsen           (Valgkom. innst) Ny 

  
JA 

  
BLANK 

  
 

              

 

         PASS PÅ AT DU SETTER RIKTIG ANTALL KRYSS!  
        SETTER DU FOR MANGE KRYSS, BLIR STEMMEN DIN UGYLDIG. 
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FULLMAKT 
 
 

Jeg ____________________________________ gir med dette 
 
 

____________________________________fullmakt til  
 
 
 

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 18. mai 2018.  
 
 
 
 
 

             ________________________          _______________________________ 
              Sted / dato                                                                  Underskrift 
 

(Medbringes til årsmøtet av den person du gir fullmakten til) 
 
 
 
__________________klipp____________klipp_______________klipp________________ 
 
 
 
 
 

STEMMEKONTROLLSKJEMA 
 

For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne  
kontrollere at du er stemmeberettiget.  

 
Denne lappen må derfor sendes sammen med din stemmekonvolutt,  

slik at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer. 
 

Legg den IKKE i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!!! 
(se beskrivelse av fremgangsmåte i  

”bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme”) 
 

SEND GJERNE STEMMESEDDELEN I GOD TID! 
 
 

Stemmen er avgitt av:_________________________________________ 
                                                               BRUK BLOKKBOKSTAVER 
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BRUKSANVISNING 
FOR FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME. 

 
 

1) Fullmakter ved avstemming i saker. 

 
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet  
å gi sin fullmakt til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha –3- fullmakter. 
 
Fullmakter medbringes til årsmøtet av den som har fått fullmakt og presenteres ved 
registrering. 

 
 
 

2) Forhåndsstemmer ved valg. 

 
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg.  
 
Forhåndsstemming foregår på følgende måte; 
 
* På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. Det angis ved hvert verv hvor 
mange kryss man kan sette. Hvis det settes for mange kryss, vil forhåndsstemmen bli kjent ugyldig. 
 
* Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt = Stemmekonvolutt 
 
* Stemmekonvolutten legges i en ny konvolutt sammen med stemmekontrollskjema og sendes til 
 

NSK v. Lisbeth Høyem 
Steinkjervegen 1217 
7710 Sparbu 
 

NB!! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen 
eller den konvolutten du legger den i 

 
 

For at stemmen skal bli godkjent, 
må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse 

og være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen, 
altså senest 11. mai. 

 

Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 11. mai,  
så sjekk lokale leveringsfrister for post!  

Med Postens nye rutiner  
anbefales det å sende stemmen i god tid,  

gjerne allerede 7./8. mai 
 
 

 



34 

 

VEDTEKTER FOR NORSK SHIBA KLUBB 
- stiftet 27. juni 1998 - 

Vedtatt av årsmøtet den 25. mai 2012. Sist endret 22. mai 2015  

Kap 1 Innledende bestemmelser  

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
1-1 a) Klubbens navn er Norsk shiba klubb, og forkortes til NSK. 
1-1 b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.  
1-1 c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og 
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).  
1-1 d) Klubben plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle 
motstridende mot disse. 
 1-1 e) Klubben omfatter rasene shiba, shikoku, kishu, kai og hokkaido  
 1-1 f) Klubben har verneting i Oslo.  

§1-2 Formål  
NSK har til formål å  
 1-2 a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,  
 1-2 b) bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.  
 1-2 c) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder,  
 1-2 d) jobbe for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet 
    
§1-3 Definisjoner   
 Klubbens organer:    
 1-3 a) Årsmøtet  
 1-3 b) Ekstraordinært årsmøte  
 1-3 c) Styret   
 1-3 d) Valgkomite  
   
Kap 2 Medlemskap og krav til dette  

§2-1 Medlemskap  
2-1 a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
2-1 b) Ingen har krav på medlemskap i klubben.  
2-1 c) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.  
2-1 d) Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som bor utenfor 
sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem 
2-1 e) Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK. Oppdretter 
betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv betale Grunnkontingent (GK) til 
NKK. 
2-1 f) Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent 

§2-2 Medlemskontingent   
2-2 a) Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 
Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.  
2-2 b) Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   

§2-3 Medlemsplikter  
2-3 a) Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NSKs og Norsk Kennel 
Klubs lover og bestemmelser. 
 2-3 b) Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de 
er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§2-4 Opphør av medlemskap  
 Medlemskap i klubben opphører ved:  
 2-4 a) Utmeldelse  
 2-4 b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til 
klubben 
 2-4 c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
 2-4 d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
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Kap 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet  
3-1 a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. juli. 
3-1 b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av endringer i vedtektene 
(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er 
forslaget forkastet. 
3-1 c) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
3-1 d) Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

§3-2 Møte og stemmerett  
 3-2 a) Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på 
årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers før årsmøtet for å ha stemmerett. 
 3-2 b) Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.  
 3-2 c) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan 
stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet. 
 3-2 d) Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest en uke før 
årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være 
hemmelig 
 3-2 e) På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling       
 3-3 a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.    
 3-3 b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist.  
 3-3 c) Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten per post eller i adressert medlemsblad.   
 3-3 d) Med innkallelsen skal følge:      
 - Dagsorden      
 - Årsberetning      
 - Regnskap med revisors beretning      
 - Budsjett for neste år  
 - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet   
   senest 6 uker før møtedato.        
 - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være  
   styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver  
 Årsmøtets oppgaver er å:  
 3-4 a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt 
å gi observatører rett til å være til stede. 
 3-4 b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 
 3-4 c) Behandle årsberetning  
 3-4 d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
 3-4 e) Godkjenne budsjett for neste år 
  3-4 f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til 
rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. 
3-4 g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
 3-4 h) Velge medlemmer til styret, som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. 
Valgperioden er 2 år iht etablert rullering. 3 varamedlemmer for velges hvert år for 1 år  
 3-4 i) Velge en revisor med vararevisor for 2 år.  
 3-4 j) Velge medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år iht til etablert 
rullering. 2 vararepresentanter velges for 1 år. 
 3-4 k) Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i 
klubben. 
 3-4 l) Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
 3-4 m) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
3-5 a) Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 
 3-5 b) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles. 
 3-5 c) Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.  
 3-5 d) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke 
tillatt. 
 3-5 e) Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
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Kap 4 Styret m.v.  

§4-1 Styret  
 4-1 a)Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   
4-1 b) Styrets leder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg. 

§4-2 Vedtak og representasjon  
 4-2 a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.  
 4-2 b) Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.  
 4-2 c) Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.  

§4-3 Styrets oppgaver er å  
 4-3 a) lede klubben mellom årsmøtene  
 4-3 b) avholde årsmøte  
 4-3 c) drive klubben i samsvar med klubbens formål  
 4-3 d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
 4-3 e) oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg og 
redaktører. 
 4-3 f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 
4-3 g) oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte. 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   
 5-1 a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.  
 5-1 b) Valgkomiteen velger leder innen sin midte. 
 5-1 c) Leder har ansvar for komiteens arbeid.  
 5-1 d) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  
  
§5-2 Revisor  
 5-2 a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor.  
 5-2 b) Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  
 5-2 c) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Endringer i vedtektene   
 6-1 a) Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.  
 6-1 b) Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som 
er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene  
 6-2 a) NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.   

§6-3 Oppløsning  
 6-3 a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.  
 6-3 b) Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.  
 6-3 c) Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
 6-3 d) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt 
tilfaller midlene NKK. 

DEFINISJONER 
Absolutt flertall: Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er 
gyldige stemmer. 
Stemmelikhet i styret: Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme 
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Vi minner også om: 
 
 

VI TRENGER HJELP  

UNDER UTSTILLINGENE! 
 

 

KAN DU HJELPE TIL I KIOSKEN,  

SEKRETARIATET, RYDDE ELLER  

GJØRE FOREFALLENDE OPPGAVER? 
Vi tilpasser vaktlister slik at man kan hjelpe til  

når man ikke stiller selv. 

 

Meld deg til Ingunn:  
ingvog@oppdal.com 

snarest 
 
 

VIL DU GI EN EGEN PREMIE  

ELLER KAN DU SKAFFE  

GAVER/PREMIER FRA SPONSORER? 
Kontakt Lisbeth Høyem   lisbeth@akinuba.no   eller mobil 917 16 284 

 

 

 

Link til påmeldingsskjema finnes på klubbens hjemmeside 

www.norskshibaklubb.no  

NB Siste frist 27/4! 

eller i Facebookgruppen ”Japanspesialen 2018”  

– Følg oss på Facebook! 
 

  

http://www.norskshibaklubb.no/
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KLUBBENS KALENDER FOR 2019 

VIL VÆRE TIL SALGS 
PÅ JAPANSPESIALEN! 

 
INFORMASJON OM BESTILLING 

KOMMER SENERE  
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JAPANSPESIALEN  
19.-20. mai 

Hunderfossen Camping 
Velkommen til spesialutstilling for  

AKITA, SHIBA, SHIKOKU, HOKKAIDO, KISHU, KAI,  
AMERICAN AKITA og JAPANSK SPISSHUND    

 

LØRDAG  
arr: NSK 

 Arne Foss: SHIBA                         (Storcert: ALLE raser i NSK) 
 Gabriela Richard: AKITA og øvrige raser   

SØNDAG  
arr: NAK 

 Gabriela Richard: SHIBA             
 Arne Foss  : AKITA og øvrige raser                (Storcert: Akita) 

 ”Øvrige raser” omfatter: Japansk spisshund, hokkaido, kai, kishu, shikoku og american 
akita. Ved stor påmelding av ”øvrige raser” kan det bli endringer i fordeling mellom 
dommerne,  
men alle raser får uansett stille for begge dommere i løpet av helgen 

 

 

Betalings- og påmeldingsfrist 27. april.  
 JK, UK, AK, CH kr 300,-  VET, VALP kr 150,- 

50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier som meldes på samlet,  
gjelder ikke valp og veteran.  NKKs regler følges. 

 

PÅMELDING KUN PÅ FELLES WEB-SKJEMA  
FOR BEGGE UTSTILLINGENE FRA 15. MARS!  

 

Betalingsfrist 27/4, 50 % tillegg ved betaling etter frist.  
Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr.  

FELLES KONTO: 1822 76 33898 Japanspesialen  
v Odd Einar Greipsland, Hadelandsvn 1571, 1488 Hakadal 

 

Mer informasjon og link til påmeldingsskjema på:  
www.akita.no         www.norskshibaklubb.no       

Facebook: Japanspesialen 2018.  
Her vil det også komme info om ”uoffisiell lydighetskonkurranse”! 

 

Spørsmål til Lisbeth +47 917 16 284 e. kl 17.00  
eller lisbeth@akinuba.no 
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A   

 

 

 

 

 

VI ØNSKER ALLE 
MEDLEMMER 

VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTET! 

 
 

HUSK Å TA MED PAPIRENE TIL MØTET! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETUR: 
NSK v. Amanda W. Henriksen 
Agathe Grøndahls gate 34, 0478 OSLO 


