
Referat fra årsmøte 

Norsk Newfoundlandshundklubb 

avd. Rogaland 

05.12.2014, kl. 19.00 

Sted:  Gjesdal Gjestgiveri, Ålgård. 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

2. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: 
Godkjent 
 

3. Valg av møteleder 
Vedtak: 
Kjell Petter Lura ble valgt til møteleder. 
 

4. Valg av referent 
Vedtak: 
Kjell Petter Lura ble valgt til referent. 
Aud Ingunn Lura ble valgt til å skriver under referatet. 

 
5. Styrets årsberetning for 2014. 

På møte ble det etterlyst navnet på dommeren på vår utstilling. Navnet var 
Jens Myrman. Videre ble det påpekt at det måtte komme med at Kjell 
Petter Lura og Unni Raadlund deltok på NNK sitt årsmøte den 10.05.14. 
Vedtak: 
Godkjent  med de tilføyelser som framkom på møte. 
 

6. Regnskap for 2014.12.14. 
Regnskapet ble fremlagt på møte. 
Det ble etterlyst retur og oppgjør av fergekort fra forrige leder,  
XXXXXXXXXXXXX. 
Vedtak: 
Regnskapet for utstillingen og avdelingen ble godkjent. 

 
7. Hva med utstilling 2015??? 

Årets utstilling medførte en god del merarbeid som følge av NKK sine 
regler om at, i dette tilfelle, Berner Sennenhundene måtte melde seg på 
via sin egen raseklubb og ikke som før direkte til oss. 
Vi har forstått det slik at NKK har begynt å håndheve en regel om at 
utstillinger som går samtidig med NKK sine utstillinger skal praktiseres slik 
at påmelding skjer via sin respektive raseklubb. Dette er også grunnen til 



at Norsk BernerSennenklubb ikke lenger ønsker å delta på vår utstilling I 
2015.  Med praktiseringen av denne regelen har altså NKK fratatt mindre 
arrangører å ha egne utstillinger med deltakere også fra andre 
raseklubber. Disse konsekvensene og det merarbeid dette medfører 
innebærer at vår avdeling må avlyse godkjent utstilling I September 2015. 
Vedtak: 
NNK avd., Rogaland ser seg nødt til å avlyse godkjent utstilling i 
september 2015. 
 

8. Hvor er vi? Hvor vil vi med NNK avd. Rogaland??? 
Manglende interesse og engasjement fra medlemmene i avdelingen gir 
lite grunnlag for videre drift av avdelingen. Når så et medlem i forkant av 
årets årsmøte fremfører anklager og kun er opptatt av at lover og regler 
ikke er fulgt ved innkalling uten selv å bidra med konstruktive innspill til 
hvordan avd. kan drives videre, så forsvinner all motivasjon for alle oss i 
styret som trofast har jobbet for avd. I mangfoldige år. Det arbeid som er 
nedlagt av noen få, for å opprettholde våre utstilling synes lite og ha blitt 
vedsatt og når en kun er opptatt av kritikk orker ikke styret å investere mer 
i avdelingen. NKK har så med sin gjenoppliving av en gammel regel revet 
vekk den siste glød for å opprettholde vår hovedaktivitet, utstillingen for 
Newfoundlands-, Berner Sennen- og Leonberger hunder.  
Vedtak: 
Årsmøte slutter seg til å legge ned NNK, avd. Rogaland. Det legges 
opp til et ekstraordinært årsmøte innen april 2015 hvor eneste sak er 
den formelle nedleggelse av avdeliingen. 
Unni Raadlund siser seg villig til å stå som kontaktledd for Rogaland. 
 

9. Eventuelle saker fremmet til årsmøte 
Ingen saker ble lagt fram for årsmøte. 
 

10. Valg. 
Alle sitter i interrimstyret fram til ekstraordinert  årsmøte i mars. 

 
Styret har i 2014 bestått av: 
Verv: Kandidat: Velges for: Tid igjen: 

Leder Kjell Petter Lura 1 år 0  
Nestleder Hege Gismarvik 2 år Valgt å gå ut av styret feb.14. 
Sekretær Unni Raadlund 1 år 0 
Kasserer Jostein Korneliussen 2 år 1 
AU-medl. Gunnar Olufsen 1 år 0  
AU-med.  1 år 0 
 
Hege Gismarvik trakk seg fra styret etter styremøte den 16.02.14. 
 
Vedtak: 
Det sittende styret sa seg villig til å sitte som avviklingsstyret fram til det 
ekstraordinære årsmøtet var avholdt. 



 
 
Stavanger, den 08.12.2014. 
 
 
Kjell Petter Lura Aud Ingunn Lura 
Referent Valgt til å undertegne referatet 
 


