
Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk 

Myndeklubb, 23. mars 2013 

Røa samfunnshus, kl. 15.00 

 

1. Åpning av generalforsamlingen 

Leder Siv-Lene Havold Stene ønsket velkommen til generalforsamlingen. Hun 

opplyste om at det var 46 fremmøtte, hvorav 45 er stemmeberettigete, og spurte om 

generalforsamlingen kunne godkjenne at Knut Weirud var til stede til tross for at han 

ikke er medlem i NMK. Generalforsamlingen hadde ingen innsigelser til Knut 

Weiruds tilstedeværelse. 

 

2. Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. 

 

3. Valg av ordstyrer 

Generalforsamlingen valgte Helge Foss til ordstyrer. 

 

4. Valg av referent. 

Hans-Johnny S. Nilsen ble valgt som referent. 

 

5. Valg av tellekomité 

Som tellekomité ble valgt Kirsten Walhovd, Brit Sørum og Liv Vogt Johansen. 

 

6. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Bjørg Foss og Anne Maisey ble valgt. 

 

7. Styrets årsberetning 

Heidi E. Hoff gikk igjennom styrets årsberetning. 

 

Kommentarer: 

Klubbens leder Siv-Lene Havold Stene informerte om følgende rettelse i den utsendte 

årsberetningen: I 2012 hadde klubben tre æresmedlemmer. Det æresmedlemmet som 

ble valgt i fjor, var i 2012 ordinært medlem av Norsk Myndeklubb og ble æresmedlem 

fra og med 2013. 

 

Norsk Myndeklubb har som en av de første av NKKs samarbeidende klubber fått sine 

nye lover godkjent av Norsk Kennel Klubb. 

 



Det forelå ikke årsberetning og regnskap fra LC-utvalget. Styret underretter 

generalforsamlingen om at 2012-regnskapet til LC-Østlandet viser et underskudd, 

mens LC-Norge har gitt overskudd, men endelige tall foreligger ikke per dags dato. 

Generalforsamlingen ønsker at det skal føres i protokollen at årsberetning for 2012 fra 

LC-utvalget ikke foreligger, men at slik beretning bør foreligge ved fremtidige 

generalforsamlinger. 

 

8. Regnskap 

På grunn av en feiltakelse var ikke revisors beretning med i innkallingen, men den ble 

lest opp på generalforsamlingen. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet. 

 

Hovedregnskapet viste et samlet overskudd på kr 43 444,-. 

NMK hadde per 31.12.2012 totalt 870 medlemmer (mot 860 i 2011). 

 

Kommentarer 

NKK har nye rutiner for overføring av medlemskontingenten til de samarbeidende 

klubbene. Det er årsaken til differansen i bokført medlemskontingent i 2011 og 2012. 

 

På grunn av at alle medlemskontingenter nå innbetales til NKK, byr det på problemer 

å se hvor mange medlemmer som er strøket i 2012 pga av manglende 

kontingentinnbetaling.  

Hovedregnskapet ble godkjent. 

 

Balanse. Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer, og balansen ble godkjent. 

 

Utstillingsregnskap. Ingen kommentarer; godkjent. 

 

9. Budsjett 

Ingen innsigelser fra generalforsamlingen. Budsjettet for 2013 ble godkjent. 

 

10. Innkomne forslag 

Forslag 1 

Fra styret i NMK: Forslag om økning i medlemskontingent med kr 40. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 

Fra styret i NMK: Godkjenning av klubbens lover med mindre justeringer etter krav 

fra NKK. 

Følgende endringer er gjort i forhold til de lovene som ble vedtatt på 

generalforsamlingen i 2012: 

 § 2.1, siste ledd «Medlemskapet deles i to kategorier – hovedmedlem og 

husstandsmedlem. Et hustandsmedlem er avhengig av et hovedmedlem med 

felles bostedsadresse. Begge medlemskapene likestilles med hensyn til 



klubbens rettigheter med ett unntak: Husstandsmedlemmer får ikke 

medlemsbladene Mynden og Hundesport.» 

 § 3.4, andre ledd «Ved valg bør det settes en funksjonstid som sikrer 

kontinuitet i styre, komiteer og utvalg. Dersom det ikke foreligger kandidater 

til ledige tillitsverv, kan generalforsamlingen vedta å akseptere benkeforslag.» 

 § 6.1 Æresmedlemskap. (ordlyden er ikke endret jf. tidligere lover, men er nå 

flyttet og plassert som en egen paragraf) 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 3 

Fra Geir Tore Land: Sammenslåing av arbeidsutvalgene for de kvantitativt små rasene 

(azawakh, polsk mynde, sloughi, spansk galgo og ungarsk mynde). 

Kommentarer: 

 Flere ressurspersoner kan føre til større arbeidskapasitet med tanke på å 

arrangere cert-utstilinger, «open show» og så videre. 

 Å slå sammen de «små» rasene vil styrke samholdet på tvers av rasene. 

 Dette er ikke nødvendigvis en endelig endring. 

 Viktig at styret og det «nye» utvalget samarbeider. 

 Det må tilstrebes en representant fra hver rase i det nye utvalget. 

 Styret i NMK skal fungere som ekstra støtte for utvalget. 

 Det nye felles utvalget velges første gang ved ordinær generalforsamling i 

2014. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 4 

Fra Kari Svendsen: Pålegge styret å utrede hva som må gjøres for å øke deltakelsen på 

Myndeklubbens utstillinger. 

Forslaget ble avvist (14 stemmer for, 31 stemmer mot) 

 

Forslag 5 

Fra Kari Svendsen: Hva skal styret gjøre for å ivareta sunnhet og helse hos afghansk 

mynde og de andre mynderasene? 

Kommentarer:  

 NKK vil innføre Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for alle raser. Hvert 

enkelt arbeidsutvalg vil få hovedansvaret for å utvikle rasespesifikke 

avlsstrategier for sin rase. 

 Raseutvalgene har også i dag ansvar for å følge opp egen rase. 

 I DogWeb (NKKs database) foreligger det svært lite data som tyder på at 

helsen til afghansk mynde er dårlig. 

 Bjørg Foss (redaktør for Mynden) presiserer at hun aldri har mottatt 

manuset «Sic Transit Gloria Mundi!», slik Kari Svendsen antyder i sitt 

forslag. 



 Helseundersøkelse i England de siste 10 årene viser at det er liten 

forekomst av AD/HD 

 Populasjonen i Norge er for liten til å gjøre en signifikant undersøkelse. 

Konklusjon: På grunn av at innføring av RAS ble forslaget trukket.  

 

Forslag 6 

Fra Ella Christensen: Styret skal legge frem liste over hvilke arrangører som har søkt 

om å få ha med NMKs raser på sine utstillinger, og angi hvem som har fått avslag og 

hvem som har fått godkjennelse.  

Kommentarer: 

 Flere referater fra styremøter viser til at det er ønskelig å redusere antall 

utstillinger for klubbens raser. 

 Styret presiserte at det før generalforsamlingen i 2012 var blitt diskutert 

muligheter for å redusere antall utstillinger for klubbens raser, men at det på 

det daværende tidspunktet fortsatt ikke var gjort noe vedtak. 

 Styret velges av generalforsamlingen og skal ivareta medlemmene, men også 

fremme rasene. 

 Utvelgelse av utstillingsarrangører er viktig for å ivareta kvaliteten på klubbens 

raser. Mange arrangører bruker dommere med mangelfull kunnskap om mange 

av de rasene de dømmer. 

 Generalforsamlingen fattet i 2012 et vedtak om at styret skal offentliggjøre 

kriterier for hvorvidt klubbene får tillatelse eller avslag. Det er et ønske om at 

NMKs medlemmer skal ha innsyn i utvelgelse av utstillinger. 

 Styret påpeker at arbeidsutvalgene for de ulike rasene har blitt bedt om å melde 

inn dommerønsker til NMKs og andre klubbers utstillinger. Således har både 

arbeidsutvalg og vanlige medlemmer anledning til å sende inn dommerforslag 

til utstillingskomiteen. 

 Utstillingsliste for 2013 vil bli offentliggjort. Kun tre av de klubbene som 

søkte, fikk avslag. 

 Mynden kan brukes til å informere NMKs medlemmer om prosessen for 

utvelgelse av utstillinger. 

 

Konklusjon: Forslaget ble trukket. Medlemmene kan være mer aktive i å melde inn 

dommerforslag til utstillingskomiteen. De er også ønskelig at styret kan være noe mer 

åpent og tydelig angående kriteriene som legges til grunn for utvelgelse av 

utstillingsarrangører. Eksteriørutstilling er et viktig vindu for promotering av rasene, 

men det forutsetter også at dommerkvaliteten er god, og at arrangørene har dommere 

som har gode kunnskaper om rasene våre. 

 

Forslag 7 

Fra Ella Christensen: Anmodning om at generalforsamlingen pålegger styret å la 

utstillingskomiteen finne de dommere som NMK skal benytte på sine 

eksteriørutstillinger. 

Kommentarer: 



Styrer informerte om arbeidet med å finne dommere til Pinseutstillingen og 

Hallingdalsutstillingen. Det er utstillingskomiteen som kommer med forslag til 

dommere. Dommerforslagene legges fram for styret for godkjennelse, fremfor alt med 

tanke på en økonomisk vurdering. Det er naturlig å rådføre seg med nødvendig 

kompetanse for å få til en fornuftig «dommerkabal» 

Konklusjon: Forslaget ble trukket.  

 

 

11. Valg 

45 stemmeberettige var til stede på generalforsamlingen. I tillegg var det kommet inn 

et antall forhåndstemmer til klubbens leder Siv-Lene Havold Stene. 

 

Valgkomiteen (Carl Fredrik Christensen) takket lederne for raseutvalgene for godt 

samarbeid med for å finne nok kandidater. Christensen redegjorde for tre feil i 

valgkomiteens forslag til tillitsvalgte, nemlig i arbeidsutvalgene for saluki, sloughi og 

ungarsk mynde. Disse endringene er sendt medlemmene separat via e-post. 

 

Alle de foreslåtte kandidatene har betalt medlemskontingent for 2013 innen gjeldende 

frist. 

 

Styret   

Leder Siv-Lene Havold Stene (ikke på valg, 1 år igjen) 

Nestleder Kirsten Landsverk   Valgt for 2 år (34 

stemmer) 

Bjørg Foss: 32 stemmer; 

3 stemte blankt 

Sekretær  Rose Marie Johansen   Valgt for 2 år (38 

stemmer) 

Heidi E. Hoff: 24 

stemmer; 1 stemte blankt 

Kasserer Steinar Arstad (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem Carl Fr. Christensen Valgt for 2 år (31 

stemmer) 

Åge Gjetnes fikk 33 

stemmer, men trakk seg 

og overlot plassen til 

Christensen; 1 stemte 

blankt 

Styremedlem Svein E. Aaslund (ikke på valg, 1 år igjen) 

Varamedlemmer Odd Inge Skaar  Valgt for 1 år (31 

stemmer) 

 Kirsti Hovden Valgt for 1 år (47 

stemmer) 

 

Gerd Røssland: 27 

stemmer; 1 stemte blankt 

 



 

Arbeidsutvalget for afghansk mynde  

Ulf Liberg  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Monica Huse Jacobsen  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Anne Gill  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Hans-Johnny Schjelderup Nilsen  Valgt for 2 år (31 stemmer) 

Kristin Hoff  Valgt for 2 år (24 stemmer) 

Lena Borgen Aasberg  Valgt for 2 år (35 stemmer) 

Kate Iren Bekk  Valgt for 2 år (24 stemmer) 

Laila Westereng: 9 stemmer, Inger 

Marie Hjelmeland: 9 stemmer, Nina 

Galstad: 13 stemmer; 14 stemte blankt 
 

Arbeidsutvalget for azawakh   

Ines Blix (ikke på valg, 1 år igjen) 

Eva Kristine Wiik (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ludmilla Koslow  Valgt for 2 år 

 

Arbeidsutvalget for borzoi  

Nina Kristin Gramstad (ikke på valg, 1 år igjen) 

Espen Uvaag (ikke på valg, 1 år igjen) 

Gry Kean (ikke på valg, 1 år igjen) 

Gina Sæther Valgt for 2 år 

Eli Gunneng Valgt for 2 år 

Tone Berger Valgt for 2 år (benkeforslag) 

 

Arbeidsutvalget for italiensk mynde  

Evy Fredhjem (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ludmilla Koslow (ikke på valg, 1 år igjen) 

Margaret I Veigardsdottir Valgt for 2 år 

Lena S. Dahl Valgt for 2 år 

Susanne Doksæther  Valgt for 2 år 

Marie Dahl  Valgt for 2 år 

Helen Ohlson  Valgt for 2 år 

 

Arbeidsutvalg for polsk mynde  

Johanna Engvik  (valgt for 2 år) 

Kirsti Hovden  Valgt for 1 år (benkeforslag) 

 

Arbeidsutvalget for saluki  

Geir Tore Land  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Elisabeth E. Hoogstate  Valgt for 2 år 

Renata Ewa Goel  Valgt for 2 år 

Elin Engeli  Valgt for 2 år 

Annelise Wettergreen  Valgt for 1 år 

Marit Borgersen  Valgt for 2 år 

Anne Berit Engebakken  Valgt for 1 år 



 

Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund  

Kirsten Walhovd  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ragnhild Raanes  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Brit Sørum  Valgt for 2 år 

Mona Bidne  Valgt for 2 år 

Liv Vogt Johansen  Valgt for 2 år 

Kristin Ellingsen  Valgt for 2 år 

 

Arbeidsutvalget for sloughi  

Gunn Helén Lècot  Valgt for 2 år 

 

Arbeidsutvalget for spansk galgo  

Ursula Evje  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Gunn Helén Lècot  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Geir Tore Land  Valgt for 2 år) 

 

Arbeidsutvalget for ungarsk mynde  

Kirsti Hovden  Valgt for 2 år 

Elisabeth Sønju  Valgt for 2 år 

 

Arbeidsutvalget for whippet  

Ingunn Ohrem (ikke på valg, 1 år igjen) 

Anita Weirud  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Randi Juliussen  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Marianne Haldar  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kirsten Landsverk  Valgt for 2 år 

Gerd Røssland  Valgt for 2 år 

 

Loure coursing-utvalget  

Thomas Klokkerhaug  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Steinar Mathisen  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ivar Kvale  Valgt for 2 år 

Eva Kristine Wiik  Valgt for 2 år 

Ludmilla Koslow  Valgt for 2 år 

Jeanette Hjellvoll Eggan  Valgt for 1 år 

 

Redaksjonskomiteen  

Bjørg Foss  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Heidi E. Hoff  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ingunn Ohrem  Valgt for 2 år 

 

Revisor   

Revisor Ann Kristin Børsun  Valgt for 2 år 

Vararevisor Carl Fredrik Christensen  (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

Utregning av Årets utstillingsmynde  

Svein E. Aaslund  Valgt for 2 år 

Lena S. Dahl  Valgt for 2 år 



 

Utregning av årets LC-mynde 

Ivaretas av LC-utvalget 

 

Materialforvalter  

Svein E. Aaslund  (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

Utstillingskomiteen  

Kirsten landsverk  (ikke på valg, 2 år igjen) 

Eli Marie Klepp  (ikke på valg, 2 år igjen) 

Tone Bekkåsen Fischer  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Gerd Røssland  Valgt for 3 år (29 stemmer) 

Pia Madshus  Valgt for 3 år (49 stemmer) 

Torill Knutsen: 24 stemmer 

 

Valgkomiteen   

Leder Carl Fr. Christensen Valgt for 2 år 

Medlem Kirsti Hovden  Valgt for 2 år 

Medlem  Anne-Lise Wilson  Valgt for 2 år 

Varamedlem Tor Kjell Hustøl  Valgt for 1 år 

 

Utvalgene konstituerer seg og sender informasjon til styret innen tre uker. 

Etter avsluttet valg tok leder Siv-Lene Havold Stene ordet og understreket at det sittende 

styret har hatt et usedvanlig godt samarbeid. Hendelsene i forkant av og under 

generalforsamlingen oppfattes som en mistillit til hele styret, som med umiddelbar 

virkning trakk seg fra alle sine verv: 

o Siv-Lene Havold Stene: 

 Leder for NMK 

 Leder for Hallingdalskomiteen 

o Steinar Arstad: 

 Kasserer i NMK 

 Medlem i Hallingdalskomiteen 

o Svein E. Aaslund: 

 Styremedlem 

 Materialforvalter 

 Utregning av årets utstillingsmynde 

 Medlem i Hallingdalskomiteen 

o Bjørg Foss: Redaktør for Mynden (vil fullføre arbeidet med Vår-

Mynden) 

o Heidi E. Hoff: Medlem i redaksjonskomiteen 

o Gerd Røssland: 

 Medlem i utstillingskomiteen 

 Medlem i arbeidsutvalget for whippet  



 

12.  Avslutning av Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen beslutter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen 

rimelig kort tid for valg av nye representanter. Valgkomiteen får i oppdrag å 

fremskaffe kandidater til de ledige tillitsvervene. 

 

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 19.00. 

 

 

13. Ordet fritt 

 Kate Iren Bekk oppfordret alle medlemmer om å tenke seg godt om hvordan 

man behandler andre hundeiere, og om å arbeide for et hyggelig miljø både i 

og utenfor de ulike aktivitetene myndene tar del i. 

 

 

Trondheim 25. mars 2012 

Hans-Johnny Schjelderup Nilsen (referent) 

 

 

 

---------------------------    ------------------------- 

Bjørg Foss      Anne Maisey 

 


