
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NMK 25.03.2023 
 

Sted: Samfunnshus Vest (Røa), Tore Hals Mejdells vei 8, Oslo 
 
Antall stemmeberettigede: 29 + 1 observatør. 28 stemmeberettigede etter forslag 4. 
 
1. Åpning av generalforsamlingen  
Leder Siv-Lene Havold Stene åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.   
 
2. Godkjenning av innkallingen  
Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
3. Valg av ordstyrer: Siv-Lene Havold Stene 
4. Valg av referent: Heidi E. Hoff 
5. Valg av tellekomité: Steinar Aarstad, Engebret T. Paulsen, Ørjan Bollvåg 
6. Valg av to personer til å underskrive referatet: Tone Orre, Bjørg Foss 
 
7. Styrets årsberetning 
Godkjent uten kommentarer. 
 
8. Regnskap 
Kommentar til regnskapet for Pinseutstillingen: NMKs marsipankake på pinseutstillingen er inkludert i 
posten «Nyinvesteringer/Vedlikehold» i hovedregnskapet. Utlegget for NGKs kake i pinsen, kr. 5190, må i 
tillegg til under «Norsk Greyhoundklubb» også føres opp i kolonnen «Total».  
Regnskapet godkjent. 
 
9. Budsjett 
Kommentar:  
– Styret betaler 1/3 av leien for utvalgene som har sin spesial i Drammen hundepark 9. september 2023. 
– Styret oppfordres til å sette av midler til dommerkonferanser for våre raser i årene som kommer. 
Budsjettet godkjent. 
 
10. Innkomne forslag 
Forslag 1: Fastsettelse av medlemskontingent 
Ifølge NMKs lover skal medlemskontingenten være et fast punkt på generalforsamlingens saksliste. Styret 
foreslår å opprettholde nåværende klubbkontingent.  
Avstemming ved håndsopprekking. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2: Lovendring ift NKK`s lover 
Merket i fet kursiv er tillegg til dagens lover 
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner  
NKKs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet 
 
Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som 
disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. 
 
Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til 
behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak. Dersom Klubber eller Forbund 
saken vedrører har etablert et tilsvarende konfliktutvalg, kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med 
eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 
personer. 
 
 
§ 3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av april. 
Generalforsamlingen kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av 
elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. 
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 



flertall) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv 
angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 
oppnådde færrest antall stemmer, faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle 
forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling. 
 
Blir generalforsamlingen holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer 
som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og 
stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende 
metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt 
årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre. 
 
§ 3-2 Møte og stemmerett 
 
 Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år generalforsamlingen avholdes og har vært 
medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på generalforsamlingen, uavhengig av om møtet 
avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt. 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i 
klubben.  
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme (kun ved valg). Med personlig 
fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet. Forhåndsstemmer må være styret i 
hende senest dagen før generalforsamlingen. Ved forhåndsstemme legges stemmeseddelen i en blank 
konvolutt, som igjen legges i en annen konvolutt merket med medlemmets navn som avsender, og som 
sendes klubbens adresse. På klubbens generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger kan NKK 
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 
 
§ 3-3 Innkalling  
 
Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av 
styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten per 
post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. Med innkallelsen skal følge: 
– Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet 
skal avholdes digitalt. 
– Saksliste - Årsberetning - Regnskap med revisors beretning  
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene  må være 
styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  
– Budsjett for neste år  
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet 
senest 4 uker før møtedato. 
 
§ 4-3 Styrets oppgaver er  
 
–  å lede klubben mellom generalforsamlingene  
–  å avholde generalforsamling, herunder i hvilken form gen0eralforsamlingen skal gjennomføres  
–  å drive klubben i samsvar med klubbens formål  
– å gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen  
– å oppnevne og avvikle komiteer som ikke er valgt av klubbens generalforsamling, og utarbeide 
retningslinjer for disse  
– å søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber, eventuelt via den lokale NKK-regionen - å 
oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
Avstemming ved håndsopprekking. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 3: Forslag til reduksjon av antall utstillinger  
Regulering av antall utstillinger per år der klubbens raser kan inviteres til å delta, fremmes av styret i NMK.  
 
Styret i NMK ønsker, i tillegg til karenstid i forbindelse med egne utstillinger, å kunne si nei til utstillinger 
som faller på samme dato/helg som myndespesialer arrangert av andre klubber.  
Begrunnelsen for dette forslaget er en stadig reduksjon i deltakelse av klubbens raser på utstillinger, og det 



registreres også stadig færre av våre raser. For at et championat skal ha noen «verdi», må det også 
innebære en viss bestrebelse å oppnå dette. 
 
Et stort antall utstillinger krever tilsvarende tilgang på dommere, og spesielt dommere som dømmer mange 
eller helst alle raser. I de fleste land er dommerutdanningen betydelig dårligere enn hos oss, og mange 
dommere mangler dessverre tilstrekkelige kunnskaper om mynder, det gjelder så vel det fysiske som det 
psykiske hos hundene. 
 
Forslag til vedtak: Norsk Myndeklubbs utstillingskomité avgjør, i samarbeid med styret, hvilke utstillinger 
våre raser kan inviteres til å delta på. Om endringen vedtas, skal den gjelde for 5 år f.o.m. 2023. 
Avstemming: Ja: 19, Nei: 8, Blanke: 2 
Forslaget vedtatt. 
 
Forslag 4: NCL-testing av avlsdyr før paring 
Norge fikk sitt første dødsfall av Neuronal Ceroid Lipofuscinos (NCL) på saluki i 2015, og i 2018 ble det 
mulig å DNA-teste om en hund er bærer av genet eller ikke.  
 
De senere årene har en norsk bærer blitt brukt flere ganger i avl i Norge og i utlandet, noe som har medført 
en økning i antall bærere. 
 
Salukiutvalget ønsker å forebygge videre spredning av dette genet fordi genpoolen for saluki i Europa og 
resten av verden er stor nok til å utelukke bærere i avl slik at man minimerer spredningen av det dødelige 
genet. Med riktig fokus og tiltak kan man avle seg vekk fra dette genet i løpet av én generasjon.  
 
Salukiutvalgets forslag: Innføring av krav for å få registrert et valpekull i NKK. 
Alle salukier registrert i NKK som brukes i avl i Norge, skal NCL-testes før paring, og resultatet registreres i 
Dogweb. 
 
I tillegg fraråder utvalget på det sterkeste avl på bærere av NCL. Ved bruk av bærer i avl skal det skriftlig 
opplyses i kjøpekontrakten at hunden bør testes for hvorvidt den er bærer av genet, dersom den skal gå 
videre i avl. 
 
Utvalget vil jobbe for at det blir gratis å legge inn resultatet av NCL-testen i Dogweb, slik det praktiseres i 
SKK.  
Kommentar: Det oppfordres til å jobbe for at status på alle avlsdyr, også utenlandske, må komme inn i 
Dogweb. 
Avstemming: Ja: 29, Nei: 0, Blanke: 0 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 5: Ny utregnings-modell for årets LC-mynde/rase 
Vi har forslag ny utregnings-modell for årets LC-mynde/rase! 
I dag regnes årsbeste-listen ut etter følgende kriterier: 
1. Deltagelse på minst tre prøver avholdt i nordiske land i løpet av året. 
2. Plasseringen på årsbeste-listen baseres på gjennomsnittet av de tre beste poengsummene. 
3. Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng på samtlige tellende prøver. 
4. LC-prøver med spesielle krav til deltagelse, som for eksempel EM, teller ikke. 
5. Hunder som konkurrerer om å bli årets LC-mynde/rase, må ha norsk LC-lisens. 
LC-utvalget avd. øst har fått tilbakemeldinger på at dagens utregning kjennes urettferdig og utdatert, og 
fremmer derfor et nytt forslag. 
 
Begrunnelse: 
1. Hund med bare én eller to starter bør også få mulighet til liste-plassering hvis resultatene er gode nok. 
Hund med f.eks. to 1. plasser bør ha sin naturlige plass på listen og ikke slås av hunder med flere prøver 
og dårligere resultat. 
2. Dommere ligger forskjellig på poengskalaen, slik at hunder med middels plassering kan ha høyere 
poeng enn hunder med topp-plassering og derved komme høyere opp på årsbeste-listen enn hunder med 
bedre plasseringer. 
3. Tidligere var det krav om 67 poeng av maks poengsum for cert, og dette var bakgrunnen for minimum 
poeng for å få tellende resultat til listen. Dette er nå endret i revidert regelverk til at et krav om at hunden 
har oppnådd minst 75 % av maks poengsum. 



4. Bør gjelde fremdeles da det er egne kriterier for å delta på mesterskap. 
5. Bør gjelde fremdeles da dette er en liste for norske hunder. 
LC-utvalget avd. øst fremmer følgende forslag gjeldende f.o.m. 1.1.2023: 
1. Ingen minimums-deltagelse på prøver. Inntil 3 prøver er gjeldende. 
2. Plasseringen på årsbeste-listen baseres på poeng iht. plassering og slåtte hunder, se under. 
3. Hunden må ha oppnådd minst 75 % av maks poengsum på samtlige tellende prøver. 
4. LC-prøver med spesielle krav til deltagelse, som for eksempel VM, teller ikke. 
5. Hunder som konkurrerer om å bli årets LC-mynde/rase, må ha norsk LC-lisens. 
6. Listen presenteres med alle hundens resultater, de ikke-tellende i parentes. 
7. Denne modellen gjelder både for årets LC-mynde og årets LC-rase. 
Poeng for prøvene regnes ut slik:  
1. plass 20 p 
2. plass 18 p 
3. plass 16 p 
4. plass 14 p 
5. plass 12 p 
6. plass 10 p 
7. plass 8 p 
8. plass 6 p 
9. plass 4 p 
10. plass 2 p 
Fra 11. plass og nedover får hunden ingen plasseringspoeng. 
Hver deltagende hund får i tillegg 1 poeng per slåtte hund innen rasen/klassen/kjønn, begrenset ned til 20 
startende. Samtlige hunder som får startsignal i omgang 1, regnes som slåtte hunder. 
Avstemming: Ja: 28, Nei: 0, Blanke: 0 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 6: Årets LC-mynde 
Vi ønsker å vedta at årets LC-mynde skal tilhøre NMKs egne raser, og ikke tilhøre andre raseklubber. Vi 
ønsker at de gjør det samme for sine egne raser. 
Fremmet via Maritha Hovland, Leder LC-utvalget avd. øst. 
 
Kommentar: Forslaget må utformes slik at utregningen gjelder raser NMK forvalter. 
Avstemming: Ja: 8, Nei: 13, Blank: 7 
Forslaget falt. 
 
Forslag 7: Forslag til endring av regler for norsk lure coursing-championat 
Det har vært et ønske fra deltagere innen lure coursing å få endret reglene for norsk lure coursing-
championat.  
 
Per i dag lyder reglene slik:  
Tre ganger certifikat på nasjonal lure coursing-prøve under minst to forskjellige 
dommerpar. Det må ha gått minst ett år og én dag mellom første og siste certifikat. Minst 
én gang Very good etter fylte 15 måneder eller senere på utstilling i et av de nordiske land. 
 
Vi har i Norge veldig få prøver, og de legges gjerne på noenlunde likt tidspunkt hvert år. Det vil si at 
deltagere opplever at deres hund ikke får et velfortjent championat fordi det «utløsende» certet ble oppnåd 
én dag eller én uke før tiden, noe som er meget frustrerende når vi bare har 2–3 prøver totalt i året.  
 
KG LC foreslår at reglene endres til følgende:  
 
Tre ganger certifikat på lure coursing-prøve avholdt i Norge under minst to forskjellige dommerpar. 
Certifikatene skal være ervervet i løpet av minst 2 kalenderår. Minst én gang Very good etter fylte 15 
måneder eller senere på utstilling i et av de nordiske land. 
En hund vil da kunne oppnå LC-championat i løpet av to løpssesonger, noe som er mer hensiktsmessig på 
bakgrunn av antall prøver og når de vanligvis legges i Norge.  
Det ligger, som kjent, forslag til endring av cert-kravet i det reviderte regelverket for lure coursing. Noe som 
medfører at cert-grensen vil heves fra 67 % til 75 %. 
 
Det enkleste er hvis alle rasene som deltar på lure coursing-prøver, har samme regler for championat, men 



dette er ikke noe krav fra NKK. Det vil si at de klubber som ikke ønsker endring, ikke vil få det for sine 
raser, mens de som vedtar nye regler på årets GF, vil få innført disse fra 2024. 
Forslaget innsendt av KG LC 
Avstemming: Ja: 27, Nei: 0, Blanke: 1  
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
11. Valg 
 
Styret. 
Leder: Siv-Lene Havold Stene, ikke på valg, 1 år igjen 
Nestleder: Bjørg Foss, valgt for 2 år 
Sekretær: Heidi E. Hoff, valgt for 2 år 
Kasserer: Steinar Arstad, ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem: Svein Aaslund, ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem: Åge Gjetnes, valgt for 2 år 
Varamedlem: Anne-Grethe Kleffelgård, valgt for 1 år (24 stemmer) 
Varamedlem: Therese Susanne Walle Andresen, valgt for 1 år (18 stemmer) 
Svava Arnorsdottir, 11 stemmer 
 
Revisor og vararevisor: 
Revisor: Chris Tesli, ikke på valg, 1 år igjen  
Vararevisor: Magnus Husby, valgt for 1 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Arbeidsutvalget for afghansk mynde: 
Line Fudge, ikke på valg, 1 år igjen 
Ann Margritt Rading, ikke på valg,1 år igjen 
Bente Løseth, ikke på valg, 1 år igjen 
Maritha Hovland, gjenvalgt for 2 år 
Anne Sofie Halstvedt, gjenvalgt for 2 år 
Rose Marie Johansen, valgt for 2 år 
Mathias Bergås, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Arbeidsutvalget for  
azawakh, polsk mynde, sloughi, spansk galgo og ungarsk mynde (APSSU): 
Ursula Evje, ikke på valg, 1 år igjen 
Barbro Jensen, ikke på valg, 1 år igjen 
Bianca Tschida, ikke på valg, 1 år igjen 
Eli Knutsvik, ikke på valg, 1 år igjen 
Tina O Bratsberg Rygge, valgt for 2 år 
Anna Tangen Aarskog, valgt for 2 år 
Guro Søndenå, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Arbeidsutvalget for borzoi: 
Siw Elisabeth Carlsen, gjenvalgt for 2 år 
Merete Baraa, ikke på valg, 1 år igjen 
Bodil Jensen, ikke på valg, 1 år igjen 
Sebastian Doricic, ikke på valg, 1 år igjen 
Maren Andrea Berger, valgt for 2 år 
Jane Alice Hestetun, valgt for 2 år  
Nina Gramstad, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Arbeidsutvalget for italiensk mynde: 
Tone Bekkåsen Fischer, ikke på valg, 1 år igjen 
Maiken Skoglund, ikke på valg, 1 år igjen 
Tina O Bratsberg Rygge, ikke på valg, 1 år igjen 
Jorunn Aukrust, valgt for 2 år (28 stemmer) 



Anniken Ranheim Søndrol, gjenvalgt for 2 år (27 stemmer) 
Evy Marie Brinch, gjenvalgt for 2 år (26 stemmer) 
Lena Størmer Dahl, gjenvalgt for 2 år (26 stemmer) 
Ulrikke Trondsen, valgt for 1 år (25 stemmer) 
Liliane Pedersen (7 stemmer) 
 
Arbeidsutvalget for saluki: 
Anne-Grethe Kleffelgård, ikke på valg, 1 år igjen 
Annelise Wettergren, ikke på valg, 1 år igjen 
Heidi E. Hoff, ikke på valg, 1 år igjen  
Andrea Victoria Haugland, ikke på valg, 1 år igjen 
Renata E Goel, gjenvalgt for 2 år 
Marita Solum Gustavsen, gjenvalgt for 2 år 
Elisabeth Sundland, gjenvalgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund: 
Liv Vogt Johansen, gjenvalgt for 2 år 
Lise Toubro Bratberg, ikke på valg, 1 år igjen 
Ragnhild Raanes, ikke på valg, 1 år igjen 
Kristin Ellingsen, ikke på valg, 1 år igjen 
Mona Bidne Holmen, gjenvalgt for 2 år 
Inger Johanne Løvik, gjenvalgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Redaksjonskomiteen: 
Redaktør: Settes ut eksternt 
Medlem: Gro Anette Thorvaldsen, ikke på valg, 1 år igjen  
Medlem: Siv-Lene Havold Stene, ikke på valg, 1 år igjen 
 
Utstillingskomiteen: 
Åge Gjetnes, ikke på valg, 1 år igjen 
Siv-Lene Havold Stene, ikke på valg, 1 år igjen 
Bjørg Foss, ikke på valg, 1 år igjen 
Therese Susanne Walle Andresen, valgt for 3 år 
Hans Alexander Tørres, valgt for 3 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Utregning av årets utstillingsmynde: 
Lena S. Dahl, gjenvalgt for 2 år 
Anne-Grethe Kleffelgård, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
 
Lure coursing utvalget avd. Østlandet:  
Maritha Hovland, ikke på valg, 1 år igjen 
Eli Knutsvik, ikke på valg, 1 år igjen 
Lene T. Paulsen, ikke på valg, 1 år igjen 
Rita Gulbrandsen, gjenvalgt for 2 år 
Lisbeth Roos, valgt for 2 år 
Camilla Hansen, valgt for 2 år 
Maren Andrea Berger, valgt for 2 år 
Valgt ved akklamasjon 
   
Materialforvalter:  
Svein Aaslund, ikke på valg, 1 år igjen 
  
Valgkomiteen:  
Leder: Ine Linken Havold, valgt for 2 år 
Medlem: Line Fudge, ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Marit Stene, valgt for 2 år 




