
Årsberetning 2014 

Norsk Newfoundlandshundklubb 

avd. Rogaland 

På årsmøte den 22.11.13 ble følgende styret valgt: 
 
Leder Kjell Petter Lura  
Nestleder Hege Gismarvik  
Sekretær Unni Raadlund  
Kasserer Jostein Korneliussen  
AU-medlem Gunnar Olufsen 
 
Nestleder Hege Gismarvik trakk seg etter styremøte den 06.02.14. 
 
I 2014 har vært liten aktivitet utover utstillingen.  
 
UTSTILLING: 

Vi arrangerte også i år vår faste utstilling, 14. september, for Newfoundlandshund, 
Berner Sennenhund og Leonberger, på Sør Rogaland Brukshundklubb anlegg på Åsen i 
Stavanger.. Dommer var Jens Myrman. Det var 46 påmeldte. Gunnar var 
utstillingsansvarlig på utstillingen. Den vanlige riggegjengen og styret gjorde det mulig å 
få utstillingen praktisk i havn. I år som i fjor var Hilde Malmin veldig behjelpelig med 
registrering og administrering via DogWeb. 
 
Styret har gjennomført 4 møter i 2014.  

Hovedsaken har vært forberedelse og gjennomføring av årets utstilling. Styret har også 
drøften og fundert på hvordan skape større engasjement og aktivitet i avdelingen uten at 
vi har lykkes med å få til noe. Styret opplever det vanskelig når ikke medlemmene kan 
være tydelig på og engasjert i hva som skal kjennetegne vår avdeling. Dersom flere 
hadde vært med å ”dra lasset” så ville vi kunne få oppleve et større fellesskap, 
engasjement og glede sammen med våre hunder og glade eiere. Det vil gi mer 
inspirasjon dersom alle ga uttrykk for og ønsket å skape de aktiviteter som skulle prege 
vår avdeling. 
 
Representasjoner. 

 
Leder Kjell Petter Lura og sekretær Unni Raadlund var representanter på Norsk 
Newfoundlandshundklubb sitt årsmøte den 10.05.14. På møtet oppsto det en kritisk 
situasjon ved at blanke forhåndsstemmer forhindret at det ble valgt et nytt styre. De som 
hadde stemt blankt hadde heller ikke tatt ansvaret for å stille med en motkandidat. 
Situasjonen førte til at Kjell Petter Lura fremmet et forslag om ny valgordning, som skule 
forhindre at lignende kunne skje igjen. NNK, avd. Rogaland stilte seg bak forslaget. 
 
 
Årsmøte den. 05.12.2014. 
Stavanger, den 08.12.2014 
 
Kjell Petter Lura  Unni Raadlund 
Leder nest leder sekretær 
 
 
Jostein Korneliussen  Gunnar Olufsen 
Kasserer  AU-medlem 

 

 


