
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Medlemmene i Norsk Chow Chow Klubb kalles herved inn til ordinær generalforsamling

Lørdag 12.03.2022 kl 12.00

Sted: Dombås hotell

Dagsorden
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, tellekorps.
3. Årsberetninger.
4. Regnskap med revisors beretning.
5. Budsjett for 2022
6. Fastsettelse av kontingent for 2022
7. Planer for drift og aktivitet neste år.
8. Innkomne forslag.
9. Valg av leder, øvrige styremedlemmer og vararepresentanter.
10. Valg av komiteer.
11. Valg av revisor og vararevisor.
12. Valg av valgkomite med leder, 2 øvrige medlemmer og vararepresentant.

Jaren,
Norsk Chow Chow Klubbs styre
Ann-Cathrin Kaldhusdal Joten (Sign.)
Leder

Etter generalforsamlingen vil det bli mulighet til å ta en felles lunsj.
Påmelding til lunsj må være styret v/ Ann-Cathrin Kaldhusdal Joten
på epost chowchow@klubb.nkk.no i hende innen 4. mars. Lunsj pris
kr 200,-.

mailto:chowchow@klubb.nkk.no
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Sak 3

STYRETS ÅRSBERETNING 2021

Leder: Ann-Cathrin Kaldhusdal Joten
Nestleder: Håvard Jacobsen
Regnskapsfører: Trude Larsen
Sekretær: Linda Iversen Framstad
Styremedlem: Lisa -Marie Fehn Johansen og Bård Olav Lindsetmo
Vararepresentant: Tiril Nibstad Fosshagen og Lars Kraft

På grunn av koronasituasjonen så har det vært et krevende år for oss alle, det har
vært mye restriksjoner, disse har forandret seg fra uke til uke. Vi i styret håper
nå på å kunne gjennomføre Generalforsamlingen 12.03.22 og nå ser det ut som
det skal gå bra.

Møter: Det har blitt holdt 6 møter, de har foregått via Messenger og telefon.

Internett: Klubbens web-side adm. av Lisa -Marie F Johansen. Facebook siden
ha vært adm. av Ann-Cathrin K. Joten

Treff, møter og utstillinger: Det har blitt holdt noen utstillinger i år:
• 03.07.21 ble holdt i Trondheim i regi av Midt-Norge
• 07.08.21 ble holdt i Fauske/Rognan i regi av Midt-Norge
• 14 og 15.08.20 ble det hold utstilling på Sanda, den ble holdt i regi av Østland
Vest.
• 18 og 19.09.20 ble holdt på Ler i regi av Midt Norge.

Avdelinger: Klubben har to aktive lokalavdelinger, dette er Østland Vest og
Midt Norge. Avd. Hedmark/Oppland har opprettet ett interimsstyre og
planlegger å starte opp i år.

Medlemstall: Ved årsslutt hadde NCCK: 261 betalende medlemmer fordelt slik:
(dette er ca tall, det vil variere gjennom året)

 17 Rogaland
 2 Nordland
 117 Midt Norge
 30 Østland Vest
 36 Hedmark/Oppland
 59 i Hovedklubben.

Økonomi: Ble gjennomført med et knapt overskudd.
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Redaksjonskomiteens årsberetning 2021.
Redaksjonskomiteen.
Komiteen har i 2021 bestått av Arne Balstad, Gry Mandal og Maria Tømmerås(leder).
I 2021 er det kommet ut 4 nummer av Chowposten, der alle var i A5 format.
Redaksjonskomiteen har lagt vekt på å få til et innholdsrikt og variert blad som skal
passe for flest mulig av klubbens medlemmer. Vi ser på Chowposten som en flott
mulighet til å kommunisere med medlemmene og kunne gi dem informasjon og
inspirasjon og glede til å holde på med rasen og være en del av klubben.
Styret har bestemt at bladet bør inneholde 48 sider, men ikke over 52 sider , dette for å
spare kostnader.

Vi får gode tilbakemeldinger og setter pris på å få både ris og ros.

Arne Balstad, Gry Mandal og Maria Tømmerås
Red.komm.
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Sak 4. Regnskap med revisors beretning.
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Her kommer revisjonsrapport
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Sak 5. Budsjett for 2022

Sak 6. Fastsettelse av kontingent for 2023

Styret foreslår at kontingenten står uendret.

Sak 7. Planer for drift og aktivitet i 2022
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Sak 8. Innkomne forslag

Forslag 1: RAS

Oppsummering Helse- og atferds undersøkelsen hos Chow
Chow gjennomført 2020 av Veterinærhøyskolen ved Frode
Ligaas. (Oppsummeringen er gjort av Frode Lingaas, uthevinger av teksten er
gjort av styret i NCCK). Hele undersøkelsen finnes på klubbens hjemmeside.

Generell del
1. I undersøkelsen kom det inn 134 besvarelser. I forhold til de ca 477 Chow
Chow som er registrert i NKK 10 årsperioden (2009-2018) utgjør det en
«svarprosent» på ca 28%. Dette er en god "svarprosent".
2. Antall svar 134 (37% hannhunder / 63% tisper).
3. Ca 10% av hundene er etter «eget oppdrett», mens resten er overtatt ved 8-10
uker eller senere. ca 74% av hundene har vokst opp i husholdninger med flere
hunder og ca 60% har vokst opp i familier med barn. Ca 48% av eierne oppgir at
de ikke driver med «spesielle aktiviteter», men ca 49% oppgir utstilling.
4. ca 5 % av hundene var kastrerte, ingen hannhunder og 7 tisper. Det var ikke
oppgitt atferds årsaker for noen tisper, og alle kastrerte tisper oppgir
livmorbetennelse som årsak.
5. Det er spesifisert dødsårsaker på 18 hunder. Ledd/skjelettsykdommer er den
vanligste oppgitte dødsårsaken på disse 18 hundene.
6. Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og med DNA-
prøver for å støtte forskningen på utfordringer i rasen.

Helse
• 133 svarte på spørsmålet om hundens generelle helse. 74% av eierne var godt
eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 22% vurderte helsen til
middels. 5 prosent karakteriserte helsen som dårlig/meget dårlig.
• 47% responderte på at hunden har hatt «problemer med hud/pels/øre».
Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon og noen hunder med
«våteksem».
• For anmerkninger på tenner er det «manglende premolarer» og «melketenner
som ikke felles som valp» som er hyppigst registrert i rasen.
• 8 av hundene (6,1%) oppgis med fordøyelsesproblemer.
• 17% av hundene har hatt tilfeller av blodig diare (de fleste bare en gang)
• 5 hunder oppgis med brokk, 3 navlebrokk og 2 lyskebrokk. 3 ble operert.
• Bare 1 eier oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom.
• Ca 12% av eierne (16 stykk) rapporterte om generelle symptomer fra
luftveiene på hundene. Få spesifikke symptomer er registrert.
• Kennelhoste (10 hunder) er en av de vanligste rapporterte andre enkeltårsakene.
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• 7,6% oppgir at hunden puster «lett med noen bilyder», mens 5,3% antyder at
hunden puster «noe anstrengt av og til», 3% kan puste tungt også når den er i ro.
• 2 hunder er operert for trang neseåpning, 1 knyttet til lang bløt gane.
• Øyesykdommer er rapportert hos 48 hunder (36%). Rennende øyne og
problemer med øyelokk er vanligst rapportert.
• De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn (84,0%), men
19 eiere (14,3%) mener at synet er litt nedsatt. 2 eiere mener hunden ser dårlig.
• For 41 hunder (~19%) oppgis det problemer i ledd/muskel skjelett.
o 23 oppgis med korsbåndskade
o 20 oppgis med artrose.
o Mange hunder oppgis med halthet i forbein/bakbein
• 70 av hundene (52,6%) i undersøkelsen er HD røntget. Forekomsten av
høyere grader av HD er høy (22%).
• 61 av hundene (~46%) i undersøkelsen er AD røntget. Forekomsten av
høyere grader av AD er høy (28%).
• Forhudskatarr (15av 50 hannhunder;~30%) er hyppigste anmerkning på
reproduksjonsorganer hos hannhunder. De feste har et relativt lite problem.
• Hos tisper er livmorbetennelse (9 hunder/~31% av tispene) hyppigste
anmerkning.
• Det er rapportert 5 tilfeller av keisersnitt (~10% av fødslene).
• Det er rapportert 15 tilfeller av urinveisinfeksjon, noen har hatt det flere ganger;
Det er rapportert 3 tilfeller av hormonelle sykdommer.
• 3 eiere (2,3%) oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom.
• Det er registreringer på dødsårsaker på 17 hunder. Ledd skjelett er hyppigst
nevnt som medvirkende årsak hos disse.

Atferd
• 93% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle
atferd, 6% er middels fornøyd, mens 2% vurderer den til dårlig.
• 89% oppfatter hundene som glade (riktig/meget riktig), 85% som trygge, og
61% som tøffe.
• ~23% karakteriseres som engstelige i noen situasjoner (riktig/meget riktig), 7%
oppgis som
«pysete» («ganske riktig/meget riktig»). 8% av eierne synes hunden bjeffer i
meste laget.
• Ca 3% av hunden kan vise aggressive signaler (“ofte-svært ofte») mot andre
hunder av
samme kjønn når de går i bånd, og nesten ingen når de er løse.
• Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede er ca 4,6%.
• 2,6% viser tegn til aggresjon hvis fremmede forsøker å klappe hunden.
• 5,4% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for høye
smell/skudd, mens
9,1% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.
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• 7,6% er redd for støyende objekter
• 12% av hundene har sterk angst for å være alene hjemme (sterkt/meget sterkt)
• Rundt 3,3% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne
• Ca 40% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.
• ~18% bjeffer ofte eller svært ofte når noen går forbi hus/hage.
• Ellers viser 35% “sterk eller meget sterk” trang til å løpe etter vilt, mens 59%
vil gjerne løpe
etter katter.
• 5,5% av hundene har sterk/meget sterk bærelyst.
• Ca 12% av hundene viser tendens til ulike repeterende “aktiviteter”, hyppigst
oppgitt er tendens til å slikke på forbein.

Høringsuttalelse fra Linda Borkamo:
Jeg syns det er synd at all statistikk er forsvunnet fra det nye RAS utkastet.
* Viktige tall som viser rasens populasjon og effektiv populasjon er borte.
*Oversikt over tisper og hanner brukt i avl de siste fem år mangler.
*Antall kull og kullstørrelse og utviklingen der de siste fem år mangler.
*Statistikk på̊ innavlsgrad mangler.
Håper virkelig dere tar dere tid til å sette opp en enkel statistikk for hver av disse tema, for
ved å lese de forskjellige tallene i en statistikk, får en raskt et overblikk over rasens utvikling.
Jeg ser at det ligger endel veiledning på̊ hvordan dette gjøres på̊ RAS veiledningen fra NKK.

Ang. helse: i den forrige RAS ble det viktigheten av å kjenne røntgenstatus på̊ foreldredyr og
nær slekt framhevet. Det står blant annet i kortsiktige mål at alle avlsdyr bør røntges basert på̊
kunnskap og ikke tvang (osv.) Det har nå̊ vært frivillig HD røntging før avl på̊ Chowen fra
01.01.2008.Jeg syns ikke at dette eksperimentet har vært vellykket hverken på̊ kort eller lang
sikt. Skremmende få Chower røntges før avl nå̊, og resultatene er ikke tilfredsstillende. Jeg
foreslår avl kun der foreldredyr har kjent status både på̊ hofter og albuer.
*Fri (A og B ) kan pares med tilsvarende.
*C kan pares mot A og B, og i tillegg kan C pares med C der det foreligger skriftlig søknad til
OG godkjenning fra NCCKs avlsråd.
*Parring av foreldredyr med status D frarådes, men det kan gies dispensasjon fra denne regel
hvis det andre foreldredyret har status A eller B og hvis NCCK`s avlsråd tillater parringen OG
en veterinær gjør det samme (Dokumenteres skriftlig med en helhetlig vurdering av dyrets
helse og avlsverdi). Dispensasjon gis kun til et kull av gangen og det skal foreligge
tilfredsstillende røntgenresultater fra min. 50 % av dette kullet før ny parring kan gjentas. Det
skal samtidig taes grundig hensyn til søsken og nær familie ved utvelgelse av avlsdyr.
*HD E skal aldri pares, ingen unntak.

Det er også̊ ønskelig med tilsvarende rutiner og røntging når det gjelder AD.
*AD O og AD1 kan pares med ADO og AD1.
*AD 2 kan pares med AD O og AD1 hvis det foreligger dispensasjon tilsvarende HD D. .
*Ad 3 kan aldri pares uansett kombinasjon.

NCCK bør oppfordre alle oppdrettere å vente på helse resultatene fra tidligere kull, før de
gjentar bruk av de samme avlsdyr.
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Det er mitt forslag at også̊ knestatus skal være kjent ved utvelgelse av avlsdyr. Ideelt sett ville
jeg hatt en offisiell PL status fra NKK, men har forståelse for at det kan bli for mye å innføre
for mange krav på̊ en gang, så en enkel attest på̊ at knær og leddbånd er uten anmerkning på
begge foreldredyr, kan være tilfredsstillende i første omgang.

Det samme gjelder øyehelse på̊ avlshundene, ideelt sett ville jeg innført obligatorisk
øyenlysning før alle parringer. Jeg har forståelse for at det kanskje er lurt å vente med dette
også̊, og foreslår i stedet en utvidet helseundersøkelse i forkant av parringen der det rettes
spesielt fokus på̊ øyehelse, ledd og bevegelsesapparat og mental helse på̊ hunden.

Jeg takker for anledningen til å komme med konkrete forslag til nye RAS, og ønsker at
forslagene blir innført snarest mulig.

I kjølvannet av mitt lille opprør` ang. RAS og min bekymring overfor de sterkt økende
registeringstallene på̊ Chowen i 2021, har jeg fått overaskende mange tillitserklæringer fra
uventet hold.
Flere Chow Chow eiere og oppdrettere som jeg ikke har hatt kontakt med tidligere, har støttet
meg. De forteller om at de tidligere har ytret de samme bekymringene som meg. Dessverre
har ikke deres budskap blitt hørt på̊, og i stedet har det ført til uvennskap og dårligere
arbeidsklima oppdretterne imellom. Syns dette er fryktelig synd, fordi i en så liten rase med få
oppdrettere må̊ samholdet og samarbeidsviljen være sterkt.

Høringsuttalelse fra interimsstyret for avdeling Hedmark/Oppland
Etter gjennomgang av dokumentet som gjelder revisjonen av RAS har vi i avdelingen
Hedmark og Oppland gjort oss opp noen tanker.
Det er ønskelig at rasen har en god standard og at det finnes krav til oppdrett. Vi vil anbefale
at rasen får helsekrav, men at det blir en myk oppstart på̊ dette. Da at HD vil være første
punkt. Det vil ikke være naturlig at kravene har tilbakevirkende kraft, men at de f.eks. trer i
kraft fra 01.01.23 og at de da gjelder alle individer/valper som blir født etter dette.
Vi ønsker å ha en rasetypisk Chow Chow med tydelig silhuett, robuste trekk og tydelig
pigment, noe som kan defineres ved utstilling. Dermed ønsker vi at avlshunder skal ha
utstillingskrav med f.eks. Minimum to utstillinger med minst 2premier.
Her kan man se om hunden har godt temperament/gemytt, de rasetypiske bruksegenskapene
blir tydelige og proporsjonene vil være tydelige. I tillegg at rasen holder oppe sitt
karakteristiske preg. Det er ønsket at avlen må̊ bevare og gjerne utvide den genetiske
variasjonen som finnes i Chow Chowens stamtavle. Med fordel kan den også utvide.

Høringsuttalelse fra avdeling Midt-Norge

Norsk Chow Chow Klubb avd. Midt-Norges konklusjon etter medlemsmøte angående rasens
helse og videre avl 19.02.22

1. Hvilke gode kvaliteter har vi på rasen vår?
 Gemytt. Godt gemytt dersom de blir oppdratt i likhet med andre raser. Chowen

har bedre gemytt en noen av de andre rasene i Gr. 5, men en må huske på at
rasene i Gr. 5 krever god oppdragelse.

 Det oppleves at det er mindre hudproblemer nå enn tidligere. Det er viktig med
regelmessig pelsstell for å opprettholde sunn hud.

 Vi ser på det som positivt med økning i antall valper pr. år.
 Det er en fin familiehund.
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 Det oppleves at det er mindre entropien nå enn tidligere. Muligens på grunn av
bedre stell av øyne.

2. Hvilke helseutfordringer har vår rase?
NCCK avd. Midt-Norge mener at det må være en sak til kommende GF å søke
om:

 HD (Krav om offisiell status på hunder født etter 01.01.2021. Fokus på index)
 AD (Anbefaling om offisiell status på hunder født etter 01.01.2021. Ikke

ekskludering fra klubben, men man får ikke det aktuelle kullet der AD ikke har
offisiell status registrert på klubbens hjemmeside)

 Patella luksasjon (Ønskelig med krav om undersøkelse på hunder født etter
01.01.2021)

 Snorking (Tydelig snorking er sterkt uønsket i avl. Grad 0 på utstilling)
 Koding (Nulles på utstilling)
 Gemytt (Nulles på utstilling)

3. Hva er et bærekraftig antall valper rasen bør ha? Da med tanke på etterspørsel/pris, og
ikke minst i forhold til seleksjon av avlsdyr og fremtidige avkoms avlsverdig. Bør det
være krav til maks antall valper etter en hannhund?
Dette ønsker NCCK avd. Midt-Norge at det sies noe om i RAS

 100-150 valper i året mener vi er bærekraftig. Dersom det blir født færre valper,
bør det ikke være for mange krav/anbefalinger i forhold til avlsdyr slik at det
ikke blir utelukket for mange. Dersom det blir født flere valper kan en stramme
inn og øke antall krav/anbefalinger.

 Max 50 valper etter en hannhund i løpet av 5 år.
4. Avls og oppdretterkurs

1) Sterk anbefaling (arrangert av NKK eller NCCK)

Innspill fra NKK
Hovedstyret vedtok 18. januar 2022 at frist for revisjon av RAS utsettes til 1. juni 2023.
Bakgrunnen for den ytterligere utsettelsen er at IT-verktøy ennå̊ ikke er på̊ plass og at arbeidet
med RAS er svært ressurskrevende både for klubbene og administrasjonen. Det er derfor ikke
mulig for NKK å holde den opprinnelige revisjonsfristen på̊ 5 år etter innlevert RAS.
Hovedstyrets vedtak finner dere i Protokoll Hovedstyremøte 1/22

Administrasjonen har derfor fått i oppgave å utrede mindre ressurskrevende alternativer til
dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. I tillegg skal administrasjonen
lage en fremdriftsplan for godkjenning og publisering av reviderte RAS for samtlige
raseklubber som har levert inn første versjon. Planen skal legges frem for styret innen
1.7.2022. Denne planen vil også̊ gi raseklubbene en oversikt over når deres RAS forventes å
være ferdig revidert. Tanken er at det da også̊ blir lettere for raseklubbene å planlegge sitt
revisjonsarbeid med RAS.

Inntil fremdriftsplanen foreligger tar ikke administrasjonen imot verken reviderte RAS eller
første versjoner. Vi ber derfor alle som har levert første versjon av RAS og klubber som ennå̊
ikke har laget RAS, om å avvente inntil dere får mer informasjon i juli. Det er naturligvis
ingenting i veien for at dere uansett jobber videre internt i klubben med revisjon av RAS.
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Forslag til vedtak:
o Med NKKs «anbefaling» om å utsette arbeidet med RAS, utsetter NCCK ferdigstilling

av RAS til neste generalforsamling.
o Styret får i oppgave å redigere inn krav/anbefalinger som blir vedtatt på denne

generalforsamlingen.
o Styret i NCCK anbefaler at følgende krav/ anbefalinger blir innført:

 HD (Krav om offisiell status på̊ hunder født etter 01.01.2022)
 Patella luksasjon (Krav om offisiell status på̊ hunder født etter 01.01.2022)
 AD (Anbefaling om offisiell status på̊ hunder født etter 01.01.2022)
 Avlsdyr bør være utstilt på minimum to utstillinger med forskjellige dommere

med minimum Verry Good.

Forslag 2: Gjenåpning av avdeling Hedmark/Oppland

I RAS står bl.a. følgende: Plan for videre arbeid i klubben

· Fa alle klubbens avdelinger aktive igjen.

I «Hedmark/Oppland» har de opprettet et interimsstyre som har søkt om at avdelingen
gjenåpnes.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen går inn for at «Hedmark/Oppland» gjenåpnes. Interimsstyret får i
oppgave å gjennomføre generalforsamling i henhold til NCCKs lover.

Forslag 3: Navn på Avd Østland/Vest

Forslag fra leder i avd. Østland/Vest:

Begrunnelse: Dette er avdelingens varemerke og har blitt kjent som et kvalitetsstempel for
våre årlige utstillinger på̊ Sanda Camping. Endring av navnet vil bare skape misforståelser og
mindre interesse for utstillingen vår. Dessuten har vi en masse premier med navnet Avd
Østland Vest på̊ og vil gjerne kunne benytte disse i årene fremover

Forslag: NCCK avd. Østland Vest beholder sitt navn, selv om avdelingsstrukturen i klubben
ellers endres.

Forslag 4: Ny avdelingsstruktur i NCCK

I NKK sin database er det registrert 5 avdelinger:

Avdeling Nordland, ikke aktiv

Avdeling Midt-Norge, aktiv
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Avdeling Hedmark/Oppland, interim aktiv fra 2021

Avdeling Østlandet/Vest, aktiv

Avdeling Rogaland, ikke aktiv

Avdelingsstrukturen i NCCK ble etablert i en periode da antall chow Chower var spredt ut
over landet på̊ en annen måte enn i dag, og i tillegg har det skjedd en endring i inndelingen av
fylkene. Tidligere var det også̊ enklere å samle folk til å gjøre en innsats i de lag og foreninger
de var medlemmer i. Samfunnsutviklingen har ført til at færre er villige til å ta ansvar. Det er
en utfordring, i alle lag og foreninger, å få engasjert unge medlemmer til å ta på̊ seg tillitsverv.

Styret i NCCK er svært godt tilfreds med at det i løpet av året har blitt interim aktivitet i
avdelingen Hedmark/Oppland. Styret håper at det også̊ i framtiden kan bli aktivitet i flere
avdelinger.

Styret i NCCK vil foreslå̊ følgende geografisk avdelingsstruktur:

Avdeling Midt-Norge Område (Trøndelag, Møre og Romsdal)

Avdeling Hedmark/Oppland nytt navn Sørøst-Norge område (Innlandet, Oslo, Gamle
Akershus og Østfold)

Avdeling Østlandet/Vest nytt navn Sørvest-Norge område (Vestfold, Telemark og Gamle
Buskerud)

Det åpnes også̊ for at det kan bli aktivitet i avdelingene:

Avdeling Rogaland nytt navn Vest-Norge område (Agder, Rogaland og Vestlandet)

Avdeling Nordland, nytt navn Nord Norge område (Nordland, Troms og Finnmark)

Dersom noen medlemmer ønsker aktivitet i Vest-Norge og Nord Norge må̊ de etablere et
interimsstyre som tar initiativ til å avvikle en generalforsamling som beslutter å starte opp
aktiviteten i deres geografiske område på̊ nytt. Det må̊ sendes melding til styret i NCCK om
etablering av interimsstyre, referat fra møtene i interimsstyret må̊ også̊ sendes styret i NCCK.
Generalforsamlingen må̊ avvikles i henhold til NCCKs lover.

Forslag fra leder i avd. Østland/Vest:

Avdeling Østland Vests distrikt utvides med Agder fylke i tillegg til nåværende distrikt, og
avdelingens navn blir Norsk Chow Chow klubb avdeling Agder/Østland Vest.

Begrunnelse:

Styret i avdeling Østland Vest ber om at Agder igjen blir en del av vår avdeling under det
gamle navnet Agder/Østland Vest. Vi syntes dette vil være naturlig på̊ bakgrunn av
avdelingenes historie og nære tilknytning til hverandre. Avd Agder ble stiftet 1986 og i 1990
hadde klubben sin første uoffisielle utstilling, fra 1991 har avdelingen hatt regelmessige
utstillinger først på̊ Sørlandet og siden via Finnskogen til Telemark. Alle utstillingene har hatt
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medlemmer av nåværende Østland Vest med i ledelsen. I 1994 ble avdeling Agder utvidet til
Agder/Østland Vest. Fra 2010 gikk Agder ut og dannet egen avdeling igjen, denne er nedlagt.
Agder har mange dyktige medlemmer som vi vet har gjort og gjør en flott jobb i vår avdeling
og andre steder i klubben, og vi vil gjerne ha dem offisielt tilbake på̊ laget. Dessuten er
Østland/Vest en aktiv avdeling med kapasitet til å skape ny aktivitet i distriktet.

Forslag til vedtak:

a) Ikke aktive avdelinger slettes fra NKKs database.
b) Avdeling Midt Norge består uendret
c) Ny avdelings navn og geografisk område: Sørøst-Norge område (Innlandet, Oslo,

Gamle Akershus og Østfold)
d) Tidligere Avd Østland/Vest

a. Ev nytt avdelingsnavn (se forslag 3) og geografisk område: Avdeling
Østlandet/Vest nytt navn Sørvest-Norge område (Vestfold, Telemark og
Gamle Buskerud) eller alternativt:

b. Avdeling Østland Vests distrikt utvides med Agder fylke i tillegg til
nåværende distrikt, og avdelingens navn blir Norsk Chow Chow klubb Avd
Agder/Østland Vest.

e) Det åpnes for at det kan opprettes følgende ny avdeling: Nord Norge, som omfatter
Nordland, Troms og Finnmark.

f) Tidligere avdeling Rogaland. Det åpnes for at det kan opprettes følgende ny avdeling:
a. Vest-Norge område (Agder, Rogaland og Vestlandet) alternativt
b. Området Rogaland og Vestland

Forslag 5: Endring av Lovene for. NCCK

Endringsforslag av §2-3 Medlemskontingent er merket rødt, og er bare en stadfestelse av gjeldende
praksis.
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av hoved klubbens generalforsamling, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Lokalavdelingene kan ikke ha egen
kontigent, men får refundert 35% (se § 7.5).

Endringsforslag §3-2 Møte og stemmerett siste avsnitt, merket med rødt.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke saker. Stemmeseddel skal følge med innkallingen, og
det skal angis hvordan forhåndsstemmen skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.
Forhåndsstemmene skal være styret i hende senest 3 – tre – dager før generalforsamlingen.

§6-4 Flertallsdefinisjoner Redigert, men ikke endret.
Simpelt flertall. Flest stemmer
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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)

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Forslag 6. Utsending av medlemslister til avdelingene over
medlemmer bosatt i avdelingens distrikt.

Forslag fra leder i avd. Østland/Vest:

Begrunnelse: Klubbens lover paragraf 6-5 Lokalavdelinger sier «Klubbens medlemmer er
tilsluttet bydistriktets avdeling.» Det betyr at innmeldte medlemmer i utgangspunktet etter
innmeldelsen skal stå i den avdelingen som omfatter distriktet de bor innenfor. Det har vært
vanlig i klubben tidligere at når medlemmer melder seg inn, har styret plassert vedkommende
i riktig avdeling etter boadresse. Slik er det ikke lenger og vi i Avd Østland/Vest har kun fått
3 nye medlemmer via Hovedklubben på̊ de 2 siste årene. På̊ spørsmål til hovedstyret om å få
kopi av klubbens medlemskartotek, får vi blankt nei, fordi det er noen av klubbens
medlemmer som ikke vil oppgi hvilken avdeling de er medlem av. Hvem som er medlem i
klubben kan ikke være hemmelig for styrene i avdelingene, men de må̊ behandle persondata
fortrolig etter NKKs regler. Vi ber om at Hovedstyret i NCCK 4 ganger i året sender
avdelingene en liste over medlemmer som bor i avdelingens distrikt, også̊ de som ikke er
medlem av avdelingen, slik at avdelingene kan ta kontakt med de av klubbens medlemmer
som bare er medlem av Hovedklubben og introdusere de for avdelingen de bor i. Slik kan vi
få disse medlemmene som aktive medlemmer av alle avdelingen i klubben og få dem med på
samlinger treninger og andre Chow relaterte aktiviteter.

Forslag: Avdelingenes styrer får i begynnelsen av hvert kvartal tilsend lister over de av
klubbens medlemmer som er bosatt i avdelingens diskrikt. Nyinnmeldte medlemmer skal
være medlemmer i den avdelingen bostedet deres hører til, dersom de ikke selv velger å
være medlem i en annen avdeling.

Styret i NCCK KOMMENTAR: Styret vil fraråde og stemme for forslaget. Det begrunner
vi med at det er medlemmer som har gjort et bevist valg om å ikke stå i avdeling knyttet til sitt
geografiske distrikt, likeledes er det medlemmer som har gjort et bevist valg om å ikke stå
tilknyttet noen avdeling. Styret mener at det er uriktig å gi ut navn på medlemmer som har
gjort beviste valg. Styret vil informere medlemmer om at de selv kan ta initiativ overfor
NCCK og be om å bli tilknyttet en ønsket avdeling.

Forslag 7. Fortsatt utgivelse av Chow-posten
Det har vært vanskelig å få tak i medlemmer som vil ta på seg oppgaven med
være med i redaksjonskomiteen.



Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 2022 Side 16

Vi ser på Chowposten som en flott mulighet til å kommunisere med
medlemmene og kunne gi dem informasjon og inspirasjon og glede til å holde
på med rasen og være en del av klubben.

Forslag til vedtak:

Dersom generalforsamlingen ikke klarer å finne medlemmer til
redaksjonskomiteen oppfordres styret til å forsøke å få gitt ut noen nr av Chow-
posten i 2022.
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Valgkomiteens innstilling 2022.

Valgkomiteen har lagt vekt på kontinuitet og har derfor spurt
nåværende valgte representanter om de tar gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:
Leder for 2 år, Ann-Cathrin Kaldhusdal Joten
Sekretær for 2 år, Linda Iversen Framstad
2 vara til styre for 1 år:
Tiril Nibstad Fosshagen
Lars Kraft
Redaktør: ingen forslag
To i red komiteen: ingen forslag
To til valgkomiteen for to år: Jeanette Robrahn og Marit Ålbu
Leder for valgkomiteen for to år: Inger Arhol
Revisor for 2 år: Jørn Wangberg
Vararevisor 1 år: Jan-Inge Tømmerås

Alle kandidater er forespurt og takket ja.

Gry Mandal. Marit Ålbu Jan-Inge Tømmerås
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Stemmeseddel
Ifølge. lovenes §3-2 kan det bare stemmes på de kandidater som er foreslått i innkallingen. Alle valg skjer med absolutt flertall,
dvs. at en kandidat må ha mer enn 50% av stemmene for å bli valgt. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Skriv inn navnene på de du vil gi din stemme:

Sak 9: Valg av leder og styremedlemmer
Verv Navn

Leder

Sekretær

Vararepresentant (1 år)

Vararepresentant (1 år)

Sak 10: Valg av komiteer
Verv Navn

Medlem i redaksjonskomitéen:

Sak 11. Valg av revisor og vararevisor
Verv Navn

Revisor

Vara revisor

Sak 12. Valg av valgkomité med vararepresentant
Verv Navn

Komitémedlem ( 2år)

Varamedlem ( 1år )



NORSK CHOW CHOWKLUBB`S GENERALFORSAMLING 30.03.19

Til orientering:

I følge NCCK's lover har medlemmene adgang til å sende inn stemmesedler til generalforsamlingen
gjennom styret. Det kan kun forhåndsstemmes på personvalg.

Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingenten for 2022 og er fylt 15 år.

SETT DERE INN I KLUBBENS LOVER OG LES INNKALLINGEN NØYE!

VED FORHÅNDSSTEMMING: Stemmeseddelen sendes pr. post til:

NCCK
v/ Ann-Cathrin Kaldhusdal Joten
Steinerudvingen 70
2770 JAREN

og må være styret i hende senest torsdag 10/03-22

Stemmeseddelen sendes i lukket konvolutt merket "VALG 2022". Husk å merke konvolutten tydelig utenpå
med ditt navn og adresse. Hvert medlem må sende sin stemme i separat konvolutt, - altså en stemmeseddel i
hver konvolutt selv innen samme familie.
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