Informasjon om Årsmøte for NMHK Mittelspitz 22.06.2019
Sted: Bjerke Stadion, Maura
Tid: Etter årsmøtet til kleinspitz er ferdig.

Saker til Årsmøte
Forslag til saker som ønskes behandlet, sendes til mittelspitz@nmhk.net senest 30 mai 2019.
Innkalling og stemmeseddel blir lagt ut på www.mittelspitz.nmhk.net og på Facebook medlemssiden
(NMHK Mittelspitz Medlemmer). Øvrige dokumenter, samt regnskap, deles ut på årsmøtet.
Vi skal stemme over registreringskrav om kjent PL status på Dogweb, samt certordningen. Mer info
kommer om disse sakene. Husk at avstemmingen på disse sakene, kun kan foretas ved personlig
oppmøte iht NMHK`s regler. Forhåndsstemming gjelder kun ved personvalg.

Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent/ordstyrer
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet.
Valg av tellekorps
Årsberetning / regnskap
Innkomne saker
Avstemning på følgende saker: Cert ordningen og registreringskrav om kjent PL status på
Dogweb for mittelspitz.
9. Utdeling av rosetter og diplom til Mestvinnere 2018.
10. Valg
Raseutvalget har bestått av:
Raserepresentant Siv Lien, ikke på valg. Vara raserep. Toril Paulsen, på valg, Medlemmer:
Kristin Hauger,ikke på valg. Stine R. Vetvik, ikke på valg. Marianne Nilsen, på valg, stiller ikke.
Valgkomite: Hege Nilsen, på valg, stiller ikke. Jan Torgvær, på valg. Vara Marianne Myki,ikke på
valg.

Forslag til kandidater sendes til valgkomitéen på mail til liseemma@yahoo.no innen 30.05.2019.
Kandidater som foreslås, må gi sitt samtykke før forslaget sendes inn. Det skal også stå hvilket verv
kandidaten foreslås til.
Stemmeseddel vil bli lagt ut på www.mittelspitz.nmhk.net og på Facebook (NMHK Mittelspitz
Medlemmer).

Raseutvalget Mittelspitz

Saker til Mittelspitz Årsmøte 23 juni 2019 fremmet av Nmhk GF.

Sak 1. Avstemming om å reversere dagens Cert ordning.
Det kom på NMHK/GF en sak om å reversere dagens Cert ordning tilbake til det
gamle systemet om at man kan motta så mange Cert man ønsker. NMHK/HS
foreslo for GF at denne saken tas opp på alle rasenes Årsmøter som egen sak,
slik at medlemmene selv kan være med å bestemme over denne saken. Når
saken er stemt over, gjelder Cert ordningen som medlemmene ønsker i 3 år. I
løpet av de 3 årene kan ikke dette fremmes som sak på NMHK GF eller rasenes
årsmøter. På saker er det kun personlig fremmøte som gjelder.

Sak 2. Avstemming om det skal være krav om kjent patella status på
rasen vår.
Denne saken er fra Nmhk / GF 2019. Det ble på NMHK/GF gitt en oppfordring
fra HS om at denne saken tas til avstemming hos våre medlemmer. Det er nå
slik at det kan søkes om krav på de enkelte rasene i NMHK hos NKK, tidligere
måtte det søkes for alle rasene sammen. GF stemte for at dette skulle være en
sak på vårt Årsmøte i juni 2019.
Det er lagt frem sak å søke NKK om krav på Mittelspitz, at alle skal være patella
sjekket hos NKK-godkjent veterinær og at resultatet skal stå på Dogweb. Det
innebærer at om begge foreldrene til et valpekull ikke er registrert med patella
resultat på Dogweb vil ikke valpekullet registreres.
Dette betyr ikke at det ikke kan være patella på hunder som brukes i avl, det
skal bare være kjent status. Vedrørende patella på hunder så skal NKK
avlsretningslinjer om patella følges.
Om det blir stemt for kjent krav om patella på rasen så gjelder dette i 3 år. Det
kan ikke fremmes sak om endring på dette før de 3 årene er omme.
Som i alle saker som kommer inn til Årsmøtet kan det kun stemmes på slike
saker ved personlig fremmøte.
Raseutvalget Mittelspitz

