
Årsmøte Norsk Old English Sheepdog Klubb, 2. juli 2016, kl 18.00
Storsand Gård Camping

Tilstede: Harald Urnes, Ingunn E. Aase, Milla Krogstad, Karethe Jakobsen, Olga 
Myrvold, Wenche M. Haugen, Torhild Pettersen, Ann Elisabeth Kvalvær, Birger 
Kvalvær, Grete Røed og Bente Karlsen 
11 medlemmer

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling enstemmig godkjent (11 for)

2. Konstituering av årsmøtet

a) Valg av ordstyrer: Birger Kvalvær
b) Valg av referenter, 1 stk: Ann Elisabeth Kvalvær
c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Karethe Jakobsen og Olga Myrvold
d) Valg av tellekorps, 2 stk: Wenche M. Haugen og Torhild Pettersen
e) Antall stemmeberettigede: 11 medlemmer

3. Godkjenning av årsberetning

3.1. Styrets årsberetning
Ble lest opp
Årsberetningen godkjent

4. Godkjenning av regnskap med revisors beretning

4.1. NOESKs regnskap 2015
Kommentar: Kasserer, Karethe Jakobsen, informerte om regnskapet og at 
Spesialen medførte ekstra kostnader i forbindelse med Europavinner-
utstillingen og at bladet går med underskudd. Det ble bemerket at revisor 
kommenterte at klubben må være oppmerksom på at den går med 
underskudd.
Nytt budsjett ble lagt frem og det ble kommentert at kontigenten ikke er høynet 
på mange år.
Regnskapet godkjent (11 for)

5. Godkjenning av regnskap med revisors beretning

5.1. Forslag fra styret om å redusere antall trykte nummer av medlemsbladet 
pr. år  



Vedtatt med 10 stemmer for og 1 mot 
Kommentar: Årsmøtet vedtok forslaget pga av klubbens nåværende 
økonomi. 

5.2. Forslag fra styret om å gi styret mandat til å sette ned en komité for å 
kartlegge hvilke kriterier våre nabolands OES-klubber har for å formidle 
OES-valper, og hva som kan gjøres med dagens regler for 
valpeformidling i NOESK slik at vi ikke mister valpekjøpere til andre raser 
Forslaget trukket da styret har mandat til å sette ned komité. 
 
5.2.1 Nedsette en komité på 3–4 personer … (se forslaget i sin helhet       
under innkomne saker)  
Vedtatt med 11 stemmer for og 0 mot. Enstemmig vedtatt. 
 
5.2.2 … fjerne kravet om at utenlandske oppdrettere må være medlem i       
NOESK for å kvalifisere til valpeformidling. (se forslaget i sin helhet under 
innkomne saker)  
Styret trekker saken da den kommende komiteen vil arbeide med å 
modernisere klubbens valpeformidling og komme med sin innstilling til 
neste årsmøte. 

5.3. Forslag fra styret om å gjeninnføre krav om øyenlysning på avlsdyr med 
fri status for arvelige øyesykdommer i de etiske retningslinjene for avl 
Vedtatt med 11 stemmer for og 0 mot. Enstemmig vedtatt. 

5.4. Forslag fra styret om å oppheve begrensningen i antall utstillinger OES 
kan delta på pr. år i Østlandsområdet  
Vedtatt med 9 stemmer for og 2 mot. 

5.5. Forslag fra styret om endring/reduksjon i hyppigheten av avholdelse av 
klubbens spesialutstilling  
 
5.5.1 Avholde klubbens spesialutstilling annethvert år … (se forslaget i       
sin helhet under innkomne saker)  
Forslaget ble forkastet med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. 
 
5.5.2 Legge arrangementet med spesialutstilling på is i 1–2 år … (se       
forslaget i sin helhet under innkomne saker)  
Forslaget ble forkastet med 2 stemmer for og 9 stemmer mot. 
Kommentar: Forslag om at for å kunne beholde Spesialen i dag må 
klubben be om sponsing av rosetter i steder for å gi gavepremier. 

6. Valg
6 forhåndsstemmer, (ingen forkastet)
17 stemmeberettigede totalt

6.1. Valg av leder
Ingen kandidat

6.2. Valg av to styremedlemmer
Torhild Pettersen gjenvalg, innstilles for 2 år 17 JA 0 NEI 0 BLANK                  



Ann-Elisabeth Kvalvær ny, innstilles for 2 år 17 JA 0 NEI 0 BLANK                  

6.3. Valg av to varamedlemmer til styret
June Solemsmo ny, innstilles for 1 år 16 JA 0 NEI 1 BLANK                              
Bente Karlsen ny, innstilles for 1 år 13 JA 3 NEI 1 BLANK                                 

6.4. Valg av ett medlem til valgkomiteen
Tove Aasheim Olsen ny, innstilles for 2 år 10 JA 6 NEI 1 BLANK                      

6.5. Valg av ett varamedlem til valgkomiteen
Morten Nyberg ny, innstilles for 1 år 16 JA 0 NEI 1 BLANK                                

7. Oppsummering av NOESK-toppene for 2015  

_________________________
Ann-Elisabeth Kvalvær (referent)

_________________________ _________________________                                           
Karethe Jakobsen Olga Myrvold                                                                


