
 
Velkommen til Årsmøte i Norsk Lagottto Klubb  

 
Avholdes lørdag 19. september 2020, klokken 16:00 på Hunderfossen Hotell & Resort 
 
Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2020 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. Forslag om innføring av registreringsrestriksjoner mht øyelysing Vedlegg 4 
10. Valg Vedlegg 5 

 

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

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 2019 
Styret har siden Årsmøtet 2019 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, Vibeke Havsøy 
 
 
Det har vært avholdt styremøter ca hver mnd, alle skypemøter.  I tillegg har vi en lukket gruppe på Facebook, der vi 
kan behandle hastesaker, og diskuterer mellom styremøtene.  
 
Medlemssituasjon 
Klubben hadde pr. 30.08.2020, 335 medlemmer. 
 
Økonomi 
Klubbens regnskap følger årsberetningen. 
 
 
I 2019 arrangerte klubben en spesialutstilling for rasen. Denne ble avholdt på Vestby 25. -26. mai.  Det ble avholdt 
årsmøte, og felles måltid med pizza. Tilbakemeldinger ble at det hadde vært en fin helg for de som var tilstede.  
Men, Hunderfossen er bedre egnet som plass for å arrangere spesialen.   
 
Årboken er utsatt på litt ubestemt tid, men forhåpentligvis kommer den før jul 2020.  
 
Dette året har vi jobbet med årets spesial, så kom corona og vi måtte bare avlyse. Vi avventet for å se om det kunne 
bli en løsning, men sånn ble det ikke for arrangement i mai. Vi fikk plutselig en mulighet for å kunne kjøre 
dobbeltutstilling, altså flere stor cert, og valgte å ta den. Dermed blir det nå arrangert spesialutstilling over 2 dager i 
september. Så håper medlemmene velger å melde på til de. 
 
Vi oppfordrer i år igjen, flest mulig til å HD røntge og øyelyse hundene sine, sånn at vi får enda mer data å gå ut fra.  
Klubben har fått innført noe som heter HD index, denne blir mer og mer rett, jo flere som røntger hundene sine. Noe 
som er viktig for oppdretterne med tanke på valg av avlsdyr. Det er også viktig for eierne, med tanke på aktiviteter og 
belastning av hunden. Det har dukket opp noen tilfeller av PRA på rasen, og vi skulle gjerne visst mer om hvordan det 
ser ut med tanke på den sykdommen.  
 
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 pr 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 ev om de har kull pr nå. 
 
  
Ønsker 2- og 4-bente medlemmer lykke til i resten av 2020 og ikke minst i 2021.  
Vi håper at hundeaktiviteter snart kan ta seg mer opp på et normalt nivå igjen.  
 
Berit Chruickshank,  
sekretær. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 
 

Regnskap 
 
 
  



Til Lagottoklubben 

 

 

 

 

 

 

 

REVISORS BERETNING 

 

 

 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Lagottoklubb for 2019. 

Etter min mening er regnskapet i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettvisende 

bilde av den finansielle stillingen i klubben pr. 3.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim 02.03.2020 

 

 

 
 

Ingulv Braa 

Revisor 
 

 

 

  



 
Vedlegg 4 

 

Forslag til årsmøte 2020 

Vi foreslår at klubben søker Norsk Kennel Klub om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. øyelysing. 
 
«Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysings status. Øyelysningen må være foretatt maksimalt 12 mnd. 
før paring.» 
 
Dette kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper, og NKKs Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett. 
 

Styret 
 
 
Begrunnelse:  
Vi ser at det registreres valper der foreldre ikke er øyelyst, evt. ikke øyelyst innenfor den tidsrammen klubben har som sin 
anbefaling. Det er også anbefalt fra de autoriserte øyelysere, og deres avlsanbefalinger. 
 
Anbefalt undersøkelsesrutiner: 
 
• Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder. 
• Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder 
 
 
Med tanke på at det har dukket opp tilfeller av PRA, Retinopati (som kan vise seg å være PRA) og annet (øyehår av diverse 
grader) så må det være i alles interesse at vi følger opp dette. 
 
De fleste øyelyser før paring, så dette vil ikke bli noe merarbeid for dem. Øyelysningene ligger automatisk i Dogweb.  
For de som evt. øyelyser i Sverige, så må det sendes inn skjema. 
For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, 
men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten 
vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. 
 
Når det gjelder PRA, så håper vi jo på en DNA test på sikt. Men, dette vil ikke utelukke øyelysning pga de andre tingene som man 
ser etter, og det finnes dessverre flere typer PRA. Vi vet det er flere bærere ute der, og flere vil nok bli oppdaget etter hvert. Så er 
det så fantastisk enkelt å unngå kjent PRA den dagen vi får en DNA test for det, i likhet med BJE, Storage Disease. 
 
 
Som dere ser av listen under her, så er det flere raser som har dette implementert allerede 
 
For følgende raser er det innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i 
NKK. Øyelysningen må være foretatt maksimalt 12 mnd. før paring. 
 

• Amerikansk cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Amerikansk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014) 

• Australian sheperd (f.o.m. 01.07.2019) 
• Bichon frisé (f.o.m 01.01.2013) 
• Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016) 
• Bolognese (f.o.m 01.04.2016) 
• Clumber spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Coton de tulear (f.o.m 01.04.2016) 
• Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2016) 
• Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m 01.04.2016) 
• Engelsk springer spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Field spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014) 

• Lhasa apso (f.o.m. 01.01.2018) 
• Norrbottenspets (f.o.m 01.01.2014) 

• Pinscher (f.o.m. 01.01.2020) 
• Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017) 
• Samojed (f.o.m 01.07.2017) 
• Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014) 
• Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)  



Vedlegg 6 
 
 

 
Forhåndsstemmeseddel  
 
Følgende personer stiller til valg ved årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 19. september 2020 
 
Nestleder Hege Sundsbarm Gjenvalg 2 år 
 
Sekretær Berit Cruickshank Gjenvalg 2 år 
 
Styremedlem  Siv Bækken Gjenvalg 2 år 
 
Varamedlem Hege Risan Eriksen Ny 1 år 
 
Varamedlem Hans Petter Sørensen Gjenvalg 1 år 
 
Valgkomite Torhill Ludvigsen Gjenvalg 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, 19. september 2020 
 

 
 

  

   Sett 1 X 

Nestleder 2 år Hege Sundsbarm Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Sekretær 2 år Berit Cruickshank Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Styremedlem 2 år Siv Bækken Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Varamedlem 1 år Hans Petter Sørensen Gjenvalg  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Varamedlem 1 år Hege Risan Eriksen Ny  JA  Blank 

   Sett 1 X 

Valgkomite 2 år Torhill Ludvigsen Gjenvalg  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 12.09.20 

 
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 19.09.20 
(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: ................................................................................................................  

 

  


