
 
Velkommen til Årsmøte i Norsk Lagottto Klubb  

 
avholdes lørdag 25. mai 2019 klokken 16:00 på Vestby Hyttepark. 
 
Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2019 har stemmerett på 
årsmøtet. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av 2 møtereferenter 
3. Valg av møteleder  
4. Valg av 2 til å skrive under protokoll. 
5. Valg av tellekorps – 3 stk. 
6. Forslag til forretningsorden Vedlegg 1 
7. Årsberetning fra styret Vedlegg 2 
8. Revidert regnskap Vedlegg 3 
9. Si JA til utstillinger i Nord-Norge på samme dato som Spesialen Vedlegg 4 
10. Forslag til nye avlskrav for lagotto romagnolo Vedlegg 5 
11. Valg  Vedlegg 6 

 
 
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 

Vedlegg 1 

Forretningsorden 

Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. 
Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet.  
Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom oppsatt tale liste,  
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 avstemningsmåte. 
 
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. 
 
 
 
 



Vedlegg 2 
 

Årsberetning for 2018 

Styret har siden Årsmøtet 2018 bestått av: 
 
Leder Kristin Andersen Slottet  
Nestleder Hege Sundsbarm 
Kasserer Cathrine Sangvik  
Sekretær Berit Chruickshank 
Styremedlemmer Anne Kristin Ø. Hammersvik, Siv C. Bækken 
Varamedlemmer Hildegunn Midtbø Bondhus, Hans Petter Sørensen 
Revisor Ingulv Brå 
Valgkomite Hanne Hjerpetjønn, Torhill Ludvigsen, Margrethe Maisey 
 
 
Medlemssituasjon 
Klubben hadde pr. 1. mai 2019, 293 medlemmer. 
 
Økonomi 
Klubbens regnskap følger årsberetningen. 
 
 
Det har vært avholdt styremøter ca. hver måned, alle skypemøter. I tillegg har vi en lukket gruppe på Facebook, der vi 
kan behandle hastesaker, og diskuterer mellom styremøtene.  
 
I 2018 arrangerte klubben 1 spesialutstilling for rasen. Denne ble avholdt på Hunderfossen 26.-27. Mai.  
Det ble avholdt årsmøte, og et flott koldtbord på kvelden. 
Tilbakemeldinger er at det hadde vært en fin helg for de som var tilstede.  
 
Årboken 2017 hadde styret ansvaret for, der gjorde Hege Sundsbarm og Siv Bækken en flott jobb.  
En oppfordring til medlemmer: send gjerne inn stoff til årboka vår.  
 
Dette året har vi jobbet med årets spesial, altså 2019 og neste års, 2020 litt parallelt. Neste års spesial, vil bli 
arrangert i samarbeid med Spansk vannhund klubb og arrangeres da på Hunderfossen igjen. Vi er veldig fornøyd med 
å ha utstillinger der. 
 
På Østlandet har det vært mye aktiviteter, handlerkurs, klippekurs og agilitykurs. 
 
Veldig morsomt at en lagotto hevder seg i toppen i Freestyle, Vigdis og Lundens Bellagotto Fattoria fikk bronse i NM i 
Freestyle, vi gratulerer! 
  
Vi oppfordrer flest mulig til å HD røntge og øyelyse hundene sine, sånn at vi får enda mer tall å gå ut fra.  
Vi har fått innført HD-index, denne blir mer og mer rett, jo flere hunder som røntges. Noe som er viktig for 
oppdretterne med tanke på valg av avlsdyr. Det har dessverre dukket opp noen tilfeller av PRA, og vi skulle gjerne vite 
mer om hvordan det ser ut med tanke på den sykdommen, derfor er det også viktig å øyelyse godt voksne hunder. 
 
Valpeformidler ønsker seg mer aktiv bruk av hjemmesiden når oppdretterne i klubben venter valper. Per i dag er det få 
oppdrettere som bruker klubbens hjemmeside, og med tanke på alle henvendelser valpeformidler får, så er det viktig å 
vise at det er aktivitet blant klubbens oppdrettere. Sånn det gjøres i dag, er at de som tar kontakt får svar mail med 
link til klubbens oppdrettere, med beskjed om å kontakte disse direkte for å høre hvilke planer de har og om de har 
kull nå.  
 
Vi ønsker 2- og 4-bente medlemmer lykke til i 2019. 
 
Berit Chruickshank, sekretær. 
 
 



Vedlegg 3 
 

Regnskap 

 
 
  



  



Vedlegg 4 
 

 
Si JA til utstillinger i Nord-Norge på samme dato som Spesialen 
 
Jeg foreslår at klubben åpner opp for å godta utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark samme helg som NLK’s 
spesialutstilling 
 
 

Begrunnelse: 
 
Hvert eneste år har utstillingen til Narvik trekk- og brukshundklubb vært arrangert samme helg som spesialen til NLK. 
Veldig kjedelig at de få av klubbens medlemmer som bor i Nord-Norge og stiller ut, ikke får mulighet denne helgen når 
vi har så få utstillinger gjennom ett år. I 2019 sammenfaller NKK Tromsø og NLK’s spesialutstilling, der har klubben 
ikke mulighet til å nekte deltagelse, men vi vet ikke om dette blir hvert år fremover.  
 
Tenker at så lenge utstillingene er fra Mo i Rana og oppover, så er det veldig liten, om ingen konkurranse for klubben. 
Utstillinger i sør medfører enten en dyr flyreise eller uhorvelig mange mil i bil.  
De siste årene har vel også vist klubben at det ikke kommer deltagere fra nord på spesialen, fordi det er langt og ikke 
minst dyrt. Da er det uhorvelig dumt at vi få som stiller ut, ikke skal kunne delta på den utstillingen som kræsjer med 
spesialutstillingen.  
 
Bor man i sør, så har man omtrent mulighet til å stille ut hver eneste helg om man ønsker. Sånn er det ikke i nord, her 
er utstillingssesongen kort, normalt fra mai til oktober. Da er det dumt å ikke la de få utstillerne av lagotto få lov å delta 
på de få utstillingene vi har.  
 
Tror ikke vi som klubb taper inntekt eller utstillere om vi lar det være åpent for å delta på utstilling samme helg,  
fra Mo til Kirkenes.  
 
Mvh  
Berit Chruickshank 
 
 

  



Vedlegg 5 
 
Forslag til nye avlskrav for lagotto romagnolo 
 

• Alle hunder som går i avl skal ha kjent HD status. Ingen kombinasjon bør ha en HD-index lavere enn 100 
(hannens HD-index + tispas HD-index – delt på 2 – blir minst 100.) 
Hunder med HD status D og E utelukkes fra avl. 
 

• Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysings status, ikke eldre enn 1 år ved paring. 
 
Ang. Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium): 
Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis anbefales ikke brukt i avl. Hunder 
med mild eller moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for 
lidelsen 
 

• DNA tester: avlsdyr skal testes for BJE, LSD og furnishing. 
Dette skal kunne dokumenteres. Bærere kan brukes i avl, men KUN mot en som er fri. 
Noen hunder er født fri fra foreldre, da skal dette kunne dokumenteres. 
 

 
 
 
Begrunnelse: 
Avlskravene er ikke endret siden 13. mai 2006. 
  
Med innføring av HD-index er det naturlig å ta dette med i kravene. Det ligger masse informasjon om bruk av Index på 
klubbens hjemmeside. 
 
HD-index har vi fått som et hjelpemiddel siden vi periodevis har hatt ganske høy andel HD. Resultatet kunne vært 
bedre/verre om vi hadde fått flere til å HD røntge hundene sine.  Når vi nå har fått innført index, så kan man bruke det 
for det verktøyet det er, og kanskje strebe etter å hele tiden komme over 100, selv med bruk av frie foreldre. 
 
Dagens mulighet for DNA tester gjør det er unødvendig å få syke valper, og DNA testene bør inn som et krav. Alle får 
testresultater på mail/eget skriv og det er en enkel sak å vise frem/skrive ut en kopi til valpekjøpere som ønsker dette.  
Nå kan også DNA tester registreres i DogWeb. Furnishing er ingen sykdom, men vi ønsker likevel ikke at det fødes 
mange korthårsvalper.  
 
Til det som står om øyelysning og feilstilte øyehår, så er dette anbefaling fra autoriserte attestutstedere for arvelige 
øyesykdommer, revidert i 2018.  
 
Dette er bare for å få ned på papiret, det alle oppdrettere likevel gjør i dag.  
 
Tenker det er åpent for diskusjon på årsmøte, kanskje noe pluss/minus. Men det bør være i alle oppdretteres 
interesse å gjøre det en kan for å unngå å videreføre sykdom som er kjent for rasen. 
Tror jo dette gjennomføres av de aller fleste erfarne oppdrettere, samt at det er med på å gi eventuelle nye 
oppdrettere en innføring i hva som iallfall bør gjøres før man velger paring.  
 

 
Berit Chruickshank 
Hege Sundsbarm 

 
  



Vedlegg 6 
 
 

 
Forhåndsstemmeseddel  
 
Følgende personer stiller til valg ved årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 25. mai 2019. 
 
Leder Kristin Andersen Slottet Gjenvalg 2 år 
 
Kasserer Cathrine Sangvik Gjenvalg 2 år 
 
Styremedlem  Anne Kristin Øksdal Hammersvik Gjenvalg 2 år 
 
Varamedlem Hildegunn Midtbø Bondhus Gjenvalg 1 år 
 
Varamedlem Hans Petter Sørensen Gjenvalg 1 år 
 
Valgkomite leder Hanne Hjerpetjønn Gjenvalg 2 år 
 
Valgkomite Vibeke Havsøy Ny 2 år 
 
Revisor Ingulv Brå Gjenvalg 2 år 
 
Vararevisor Siv Wæhle Ny 2 år 
 
 
Kandidatene ønsker å delta i klubbarbeidet etter de retningslinjer som er gitt i lover og regler som NKK og Norsk 
Lagotto Klubb har, og de styringer de blir pålagt av årsmøte. 
 
Dette er valgkomiteen's innstilling.  
Valgkomiteen takker for seg, og ønsker klubben ett godt valg. 
 
Med vennlig hilsen Valgkomiteen. 

 
Husk: bruk stemmeretten din! 



  

 

 

 
 
 

Stemmeseddel 
 

Følgende personer stiller til valg ved årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 25. mai 2019 
 

 
 

  

   Sett 1 X 

Leder 2 år Kristin A. Slottet Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Kasserer 2 år Cathrine Sangvik Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Styremedlem 2 år Anne Kristin Øksdal Hammersvik Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Varamedlem 1 år Hans Petter Sørensen Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Varamedlem 1 år Hildegunn Midtbø Bondhus Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Valgkomite leder 2 år Hanne Hjerpetjønn Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Valgkomite 2 år Vibeke Havsøy NY  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Revisor Ingulv Brå Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Vararevisor Siv Wæhle NY  JA  Blank 



 
 
 
 
 
 
Bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemmer 

 
Fullmakter ved avstemming i saker. 
 
Klubbens lover gir mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet til å gi sin fullmakt til et 
annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha  2  fullmakter.  
 
Forhåndsstemmer ved valg. 
Klubbens lover gir mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg. 
Forhåndsstemming foregår på følgende måte; 
 
- På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. 
- Se stemmeseddel for antall kryss ved hvert verv.  
- Hvis det krysses for flere stemmer på samme person, eller på for mange personer,  

vil forhåndsstemmen bli kjent ugyldig. Man kan også velge å ikke avgi stemme (Ikke sette kryss). 
- Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt. 
- Stemmekontrollskjema fylles ut 

 
Konvolutten OG stemmekontrollskjema legges i en ny konvolutt og sendes til: 
 

Norsk Lagotto Klubb, v/ Hege Sundsbarm, Furuset Alle 25, 1053 Oslo 
 
Konvolutten skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen, 
altså senest 18.05.19 

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

 

  



 
 
 

Fullmakt 
 
 

 
Jeg  ............................................................................................................................. gir med dette 
 
 
 
 ........................................................................................................................................ fullmakt til  
 

 
 

å bruke min stemme ved årsmøtet i 
Norsk Lagotto Klubb 25.05.19 
(BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

 
 
 
 
 ........................................................................................................................................................  
 Sted / dato Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klipp ---------------------- klipp -------------------- klipp ------------------------------- klipp ---------------------- klipp  
 
 
 
 
Stemmekontroll 
 
For å kunne godkjenne forhåndsstemmer må vi vite hvem som har stemt.  
Denne lappen må derfor sendes med når du sender din stemmekonvolutt. 
 
Tips: Fest denne lappen med binders utenpå stemmekonvolutten! 
 
 
 
 
Stemmen er avgitt av: .....................................................................................................................  

 

  


