
Innkallelse til Raseårsmøte for NMHK Mittelspitz 29.06.2021 

Via Teams 

Tid: 19.00 

 

 

Agenda:  

1. Dagsorden 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Innsendte forslag 
5. Resultat valg  

 

Sak 1 - Dagsorden 

• Godkjenning av innkalling 
• Valg av møteleder 
• Referent 
• To til å underskrive protokoll 

 

Sak 2 – Årsberetning 

• Årsberetningen forventes lest på forhånd 

 

Sak 3 – Regnskap 

• Regnskapet forventes lest på forhånd 

 

Sak 4 – Innsendte forslag 

• Valpepris – hva bør klubbens anbefaling ligge på?  
• Fargecert – se vedlegg for nærmere forklaring.  

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5 – valg  

 
 

VERV NAVN  Valg komiteens 
innstilling. 

JA Blank. 

Raserepresentant 

2 år 

Siv Lien Ikke på valg    

Vara representant 

2 år 

Toril Paulsen På valg Toril Paulsen   

Utvalgsmedlem 

2 år 

Kristin Hauger Ikke på valg    

Utvalgsmedlem 

2 år 

Stine Vetvik På valg Stine R. Vetvik   

 

Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært 
medlem innen 31.12. året før har stemmerett på rasegruppens valg. Med medlem forstås 
kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle 
medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NMHK sine rasegrupper.  

 
På grunn av koronapandemien gjennomføres digitalt valg via Easyquest. Det stemmes via 
personlig lenke tilsendt på mail. Vi sender linken ut til alle som har rett til å stemme, dette 
gir alle stemmeberettigte medlemmer mulighet til å delta på valget uavhengig av om de 
deltar på årsmøtet. Valget vil være gjennomført i forkant av årsmøtet og resultatet legges 
frem der. Det vil ikke være mulig å stemme på årsmøtet. Siv Jensen fra HS er ansvarlig for 
valget for rasene og hun henter ut resultatet da det er klart.  

 

 

Påmelding til årsmøtet sendes til mittelspitz@nmhk.net innen torsdag 24.06.21. 

 

 

Raseutvalget Mittelspitz 

 

mailto:mittelspitz@nmhk.net


AÅ rsberetning Mittelspitz 2019 / 2021. 
 

Juni 2019 
Avholdt Årsmøte for Mittelspitz på Bjerke Stadion. Stemte for/mot kjent PL-status på Dogweb for 
registrering av valpekull. Resultat 10 for, 0 mot. Certordning 9 for dagens ordning og 1 mot. Nytt 
raseutvalg ble: Raserepresentant Siv Lien, Vararepresentant Toril Paulsen, Utvalgsmedlem Stine 
Renander Vetvik, Utvalgsmedlem Kristin Hauger.  

August 2019 
Forbredelser til Mittel-treffet på Eidsvoll Hundeklubb. 

 

September 2019 
Forberedelser til Dogs4All. Skaffet premier til loddsalg, design av stand. Vi avlyste Mittelspitz treffet 
grunnet «hundesykdommen».  Samle inn stoff til MiniNytt. 

 
November 2019 
Avholdt Dogs4All 2019. Raserepresentant ble syk og kunne ikke stille. Resten av raseutvalget gjorde 
en super innsats, så stand ble bemannet i 3 dager, med loddsalg. Nmhk ble kåret til beste rasestand! 
Ny rasestandard fra FCI ble publisert på www.fci.be  

Desember 2019 
MiniNytt kom i begynnelsen av denne måneden.  

 
Januar 2020 
Raserepresentant og vararepresentant var på Samarbeidsmøte arr av NMHK HS. Et meget  
flott tilrettelagt og informativt møte med viktige saker. 

 
Februar 2020 
Samlet inn stoff til MiniNytt. Begynne planleggingen med Dyr For Alle messen i September. 
Planlegging av nytt Mittel-treff i Mai.  

 
 Mars 2020 
Nmhk`s GF ble avlyst. Mange utstillinger ble avlyst pga Covid-19. Sendte anmodning til NKK ang  
kryssparring mellom klein/mittel. 
 
 

 
 
 

http://www.fci.be/


Side 2 

April 2020 
MiniNytt kom ut i begynnelsen av måneden.  Vi måtte avlyse Mittel-treffet pga Covid-19. Fikk 
negativt svar fra NKK ang kryssparring. Bilde av Mitttelspitz «vant» Nmhk`s Påskekonkurranse! 
Raserep ble satt inn som raserep for klein, da raserep for klein trakk seg. Vil fortsette som før, men 
for begge raser. Spesialen på Maura ble avlyst.  

 
    Mai 2020 
· Planlagt Onlineutstilling for klein og mittel. Dommer Daniel Persson (SWE).  
 
    Juni 2020 

Onlineutstilling. Raserådsmøtene ble avlyst, flyttet frem til 2021. La ut alle deltagere i  
Onlineutstillingen på FB gruppa.  
 
Juli 2020 
La ut skriv «Spitzpoo» på FB. Planlagt nytt Mittel-treff i september. Diskusjon rundt avlshan-side på 
FB.  
 
August 2020 
Planlegging av Mittel-Treff, innsamling av loddpremier, rosetter osv. Lage og bestille Mittelspitz 
kalender. Hver måned med eget tema, avstemming på FB.  
 
September 2020 
Avstemming av kalenderbilder på FB. Avholdt Mittelspitz-treff på Eidsvoll Hundeklubb med salg av 
lodd og «klubbeffekter».  
 
Oktober 2020 
Samling av stoff til MiniNytt.  Nmhk utstillingen i november avlyst.  
 
November 2020 
Utsendelse av MV rosetter.  
 
Desember 2020 
Sendte blomstertakk til Stig for jobben han gjør med MV listene.  MV listene ble publisert.  
Kravet om kjent PL-status før registrering av valper ble godkjent, gjelder fra 1.3.2021. MiniNytt kom 
rett før jul. 
 
Januar 2021 
Frem og tilbake ang medlemskontigent hos NKK. Forberedelser til ny Onlineutstilling. 
 
Februar 2021 
Ny Onlineutstilling med dommer Mona Sellbach (NO).  

 
Mars 2021 
Publisert resultat fra Onlineutstillingen.  



Side 3 

 
April 22021 
MiniNytt kom i begynnelsen av måneden. Nmhk`s GF ble avlyst grunnet tekniske problemer. Info 
om Raseårsmøte ble publisert.  

 
 

Mai 2021 
Fått inn bidrag til forsiden til Nmhk`s siden på FB. Bekjentgjørelse av Raseårsmøte via Teams 29/6-
21.  Rasespesialen ble Maura blir utsatt til november.  

 
Juni 2021 
Raseårsmøte tirsdag 29 via Teams.  
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Årsregnskap Mittelsp itz zoza.
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Vedlegg  Fargecert 
 

Skal vi søke NKK om fargecert for vår rase? 

Fargecert er delt opp i 3 klasser: hvit, brun/svart og andre farger. Det blir da delt ut cert på 
samme måte som i dag, men rasen blir delt opp i farger, og konkurrerer kun med de andre i 
samme farge. Hunder som ikke er hvit eller brun/sort, havner da i klassen «andre farger». 
Det vil bli kåret BIR/BIM i hvit, brun/sort og «andre farger».  Danmark har denne ordningen i 
dag.  

Mittelspitz har fullcertordningen, og den vil fortsatt gjelde for rasen, uansett om vi søker om 
fargecert eller ikke.  

 

Det stemmes ja eller nei. Dette stemmes over samtidig som man avgir stemme i 
personvalget.  
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