
 
Velkommen til Årsmøte i Norsk Lagottto Klubb  

 
Digitalt årsmøte, med mulighet til å avgi stemmer fra 17.-23. mai 2021. 
 
Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 har stemmerett. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Forslag til forretningsorden Vedlegg 1 
3. Årsberetning fra styret Vedlegg 2 
4. Revidert regnskap Vedlegg 3 
5. Valg Vedlegg 4 

 

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

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 2020 

Styret har siden Årsmøtet 2019 bestått av: 
 
Leder Kristin Andersen Slottet (trakk seg, så Hege Sundsbarm rykket opp) 
Nestleder Hege Sundsbarm (Siv Bækken rykket opp) 
Kasserer Cathrine Sangvik  
Sekretær Berit Chruickshank 
Styremedlemmer Anne Kristin Ø. Hammersvik, Siv C. Bækken 
Varamedlemmer Hege Risan Eriksen, Hans Petter Sørensen 
Revisor Ingulv Brå 
Valgkomite Hanne Hjerpetjønn, Torhill Ludvigsen, Vibeke Havsøy 
 
 
 
 
Det har vært avholdt styremøter ca hver annen 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. 31.12.2020, 385 medlemmer. 
 
Økonomi 
Klubbens regnskap følger årsberetningen. 
 
 
I 2020 arrangerte klubben dobbel spesialutstilling. Denne ble avholdt på Hunderfossen 19-20 September. Det ble 
avholdt årsmøte, og felles måltid. Tilbakemeldinger ble at det hadde vært en fin helg for de som var tilstede. 
Hunderfossen er flott egnet som plass for å arrangere spesial.   
 
Årboken jobbes med, den kommer når den er klar. 
 
Dette året har vi bl.a.  jobbet med å få innført avlskrav hos NKK m.h.t øyelysning og årets spesial.  
 
Grunnet fortsatt strenge smitteverntiltak, så vi ikke annen løsning enn å avlyse spesialen i mai.  
Vi har en mulighet for å kunne avholde dobbeltutstilling, i september, med stort cert begge dager. 
Så det er planen vi jobber med nå. Vi håper medlemmene velger å melde på til den 
 
Vi oppfordrer i år igjen flest mulig til å røntge hundene sine og øyelyse dem, sånn at vi får enda mer tall å gå ut fra. Vi 
har 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, og ikke minst for eierne, med tanke på aktiviteter og belastning av 
hunden. Det har dukket opp noen tilfeller av PRA på rasen, og vi skulle gjerne vite mer om hvordan det ser ut med 
tanke på den lidelsen.  
I slutten av April 2021, skal Sunnhetsutvalget avgjøre om vi får innført krav om øyelysning for registrering av valper. Vi 
håper dette går i orden, og blir innført fra 01.07.2021.  
 
Valpeformidler ønsker seg mer aktiv bruk av hjemmesiden når oppdretterne i klubben venter valper. 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 svarmail med 
link til klubbens oppdrettere, med beskjed om å kontakte disse direkte for å høre hvilke planer de har og evt om de har 
kull pr nå.  
Vi ønsker 2- og 4-bente medlemmer lykke til resten av 2021 og håper på et 2022 med mindre restriksjoner, sånn at 
hundeaktiviteter kan ta seg mer opp på ett normalt nivå igjen.  
 
Berit Chruickshank, sekretær. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 
 

Regnskap 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Vedlegg 4 
 
 

 
Valg  

 
Følgende personer stiller til valg ved årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 2021 
 
 

Leder 2 år Berit Cruickshank (ny) 
 

Nestleder 1 år Hans Petter Brunstad Sørensen (ny) 
 

Sekretær 1 år Hege Sundsbarm (ny) 
 

Kasserer 2 år Cathrine Sangvik (gjenvalg) 
 

Styremedlem 2 år Hege Risan Eriksen (ny) 
 

Styremedlem 2 år Ann Kristin Øksendal Hammersvik (gjenvalg) 
 

Varamedlem 1 år Sigrun Marie Dahl (ny) 
 

Varamedlem 1 år Ingvild Marthinsen (ny) 
 

Revisor 2 år Hans Martin Martinsen (ny) 
 

Vararevisor 2 år Siv Wæhle (gjenvalg) 
 

Valgkomite leder 2 år Hanne Hjerpetjønn (gjenvalg) 
 

Valgkomite 2 år Vibeke Havsøy (gjenvalg) 
 

 
 
 
 
 
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! 

 


