Innkalling til årsmøte 2022
Tid: Søndag 13. mars 2022, kl. 14:00(registrering vil skje fra kl. 13:45)
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardemoen (med forbehold om endringer i forhold til gjeldende
smittevernrestriksjoner)

Dagsorden
Sak 1: Konstituering av årsmøte
• Valg av møteleder
• Valg av sekretær
• Valg av to personer til tellekorps ved valg
• Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Årsberetning 2021
Sak 4: Regnskap 2021
Sak 5: Budsjett 2022
Sak 6: Medlemskontingent 2023
• Styrets innstilling er at medlemskontingent ikke skal endres.
Sak 7: Innkomne forslag:
• Ingen innkomne forslag er mottatt.
Sak 8: Valg
Jfr. Klubbens lover, §3-2, må kontingent for 2022 være betalt for å benytte stemmeretten på
årsmøtet. Ved fremmøte vil kontingentstatus kontrolleres.
Vedlegg:
1. Årsberetning 2021
2. Regnskap/revisjonsberetning 2021
3. Budsjett 2022
4. Valgkomiteens innstilling
5. Presentasjon av nye kandidater på valg
6. Stemmeseddel for forhåndsstemmer

For styret
Marit H. Autrey /s/
leder

Magnhild H. Opdahl
sekretær
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Vedlegg 1:

Årsberetning 2021
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Marit Hanstad Autrey
Nestleder:
Finn Abrahamsen
Sekretær:
Magnhild H Opdahl
Styremedlem:
Elinor Gran
Styremedlem:
May Vigdis Ve
Varamedlem:
Tonje Holm Aaseskjær
Varamedlem:
Rebecca Skibeli Larsen
Revisor:

Helene Ellingsen

Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Grete Gade
Vanja Karterud
Evelyn Melanie Rækstad

Følgende personer er oppnevnt av styret til verv/oppgaver for klubben:
Kasserer:
Elisabeth Torvund
Redaktør
Marit H. Autrey
Gårdshunden:
Redaktør/trykk:
Hund & Fritid
Web-redaktør:
Anne G. Ulekleiv
Web-shop:
Marit H. Autrey
Leder arr. komité: Marit H. Autrey
Utstillingsleder:
Berit Smaaland
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Distriktskontakter
Innlandet:
Gjøvik og Toten
Hamar/Elverum og omegn
Lillehammer og omegn

Silje Christiansen
Katrine Lund-Vang og Wenche Bronken
Wenche Sandbæk

Møre og Romsdal:
Ulsteinvik

Lisa Ekornåsvåg Myklebust

Nordland:
Helgeland

Beate Molden

Rogaland:
Rogaland

Helene A. Ellingsen

Troms og Finnmark:
Midt Troms

Svein Ivar Strømseth

Trøndelag:
Trondheim og omegn

Katrine Amble

Vestfold og Telemark:
Telemark
Vestfold

Anne Irene Holte
Hege Dåpan

Vestland:
Bergen og omegn
Sogn og Fjordane

Magnhild Opdahl
Tatiana Haugland

Viken:
Eiker/Modum/Kongsberg/Drammen
Indre Østfold
Nedre Romerike
Østfold

Andrea Kløverød Holden
Eli Gamre
Elinor Gran
Nina Garnaas
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Styrets arbeid
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. Utenom de ordinære styremøtene har styret hatt
arbeidsmøter og løpende dialog via telefon og e-post. Varamedlemmene og leder av avlsrådet har
vært invitert til samtlige møter, og deltatt i styrets korrespondanse.
Det har vært godt samarbeid internt. På grunn av situasjon med Covid-19 har alle styremøter vært
avholdt som Skypemøter/Teamsmøter.
Styret har også hatt tett dialog med avlsråd, kasserer, redaktør, utstillingsleder og øvrig
ressurspersoner i perioden. Disse har også vært invitert til de styremøter der saker relatert til deres
ansvarsområder har vært diskutert og satt på dagsorden.
Informasjonsarbeid:
Styret ønsker stadig å styrke informasjonen til medlemmene, og har vært aktive både i sosiale
media og på hjemmesiden. Oversikten for 2021 viser at hjemmesiden har hatt i overkant av 40359
besøk på nettsiden og 124640 sidevisninger.
På Facebook har styret fremmet flere innlegg per måned. Hvert innlegg blir lest av flere hundre
lesere hver gang og har skapt henvendelser i form av personlige meldinger til raseklubbens
Facebookside, telefoner og e-post. Facebook gir økt engasjement om klubbens arbeid og virke, og
er, sammen med hjemmesiden, en viktig ressurs for å nå både medlemmer og interessenter.
Pr 31.12.21 var det 4070 følgere av FB siden.
Samtlige protokoller fra styrets møter er gjort tilgjengelige på hjemmesiden, og medlemmene har
således hatt adgang til å kommentere og henvende seg til styret etter hvert som disse har blitt
publisert. Protokollførselen er ment å gi god og detaljert oversikt over saksbehandlingen og den
diskusjon som foregår på møtene.
Medlemsutvikling:
Det har vært en positiv medlemsutvikling på 398 medlemmer i perioden.
Den 31.12. 20 var det registrert 1081 betalende medlemmer i klubben. Og den 31.12.21 var det
registrert 1479 medlemmer, hvorav 40 hustandsmedlemmer, 149 vervet av oppdretter og 1
æresmedlem. Ordinære medlemmer 1289.
Medlemsaktiviteter:
Raseklubbens distriktskontakter og enkeltmedlemmer har i perioden arrangert aktiviteter for
klubbens medlemmer, selv om disse aktivitetene i 2021 har vært påvirket av Covid-19 og ulike
restriksjoner.
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Avlsrådet 2021
Avlsrådet har i perioden bestått av:
Leder:
Ramona Tatijana Lorieri-Skog
Medlem:
Camilla Baksetersveen Horvei
Wenche Sandbæk
Medlem:
Det foregår fortløpende kontakt via mail/ felles chatrom.
Avlsrådet besluttet å opprettholde mulighet til å søke dispensasjon fra utstilling for hannhundlisten
og godkjenning av kull, på grunn av Covid-19 og avlyste utstillinger. Avlsrådet har kontinuerlig
godkjent/avvist søknader. Denne ordningen ble avviklet 31.08.2021 grunnet større mulighet til
deltakelse på utstillinger.
Avlsrådet jobber kontinuerlig med helse på rasen.
Avlsrådet har de siste månedene jobbet aktivt med arrangering av oppdretterseminar 12-13 mars,
og forberedelse til oppdrettermøte i forbindelse med rasetreffet 2022. Videre besvares
henvendelser kontinuerlig gjennom året.
Innrapporterte tilfeller:
• 2 tilfeller av Livmorbetennelse (endte i Sterlisering på begge)
• 1 tilfelle av Spotaneous Chronic Corneal Epithelial Defect
• 1 tilfelle av Allergi
• 1 tilfelle med Anemi
• 1 tilfelle av Kreft i tungen.
• 1 tilfelle av cyste på lillehjernen
• 2 tilfeller av LTV i forbindelse med HD røntgen
• 1 tilfelle av grad 5 hjertefeil hos valp (avlivet)
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Statistikk 2021
Antall HD-røntgen av gårdshunder i 2021 er 245 hunder med resultat som vist under.
• HD-grad A: 74
• HD-grad B: 95
• HD-grad C: 59
• HD-grad D: 14
• HD-grad E: 3
Antall kull 2021:
• fødte tisper: 359
• fødte hanner: 343
• totalt: 702 valper født i 2021
• kull født: 196
Antall hunder i avl:
• 122 hanner totalt
• 31 hanner brukt mere enn en gang.
• 161 tisper i avl totalt, 1 tispe har mer enn ett kull registrert etter seg i 2021.
Antall hunder importert i 2021:
• 28 hunder
Innavlsgrad i 2021:
Gjennomsnittlig innavlsgrad på rasen regnet i 8 generasjoner er 1,88765i 2021 3 kull overstiger
NKK’s anbefaling om innavlsgrad på max 6,25% mens endel kull ligger rett i underkant.
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Arrangementskomitéen
Rasetreffet 2021 besto av 2 offisielle utstillinger. Pga. begrenset antall utstillinger gjennom året ble
begge utstillinger godkjent for stort cert. Utstillingen ble livestreamet og sett i hele Skandinavia og
til og med så langt unna som USA.
Lørdag var det 29 påmelde til valpeshow og 100 til utstilling. Dommer for valpehow var Jørgen
Hindse og offisiell utstilling var dommer Terje Lindstrøm.
Søndag var det 26 påmelde til valpeshow og 100 til utstilling. Dommer for valpeshow var Terje
Lindstrøm og for offisiell utstilling var dommer Jørgen Hindse.
Ringsekretær begge dager var Hanne Kiil og skriver Nina M. Nikolaisen.
Arrangementet ble avholdt i tråd med gjeldende smittevernregler og alle konkurranser og
aktiviteter som klubbmesterkap ble avholdt fredag. Det var heller ingen felles middager og
sammenkomster i regi av klubben.
Sammensetning av arbeidsgruppen:
Utstillingsleder:
Berit Smaaland
Arrangementsleder: Marit H. Autrey
Kioskansvarlig:

Anita Åsheim

Premiefordeling:

Tonje Holm Aasekjær og Elinor Gran

Sponsoransvarlig:

Wenche Sandbæk og Marit H. Autrey

Foto/streaming:

Innleide russejenter

Inngangskontroll:

Innleide russejenter

I tillegg var det flere av klubbens medlemmer som bisto både i kiosk, inngangskontroll og ved oppog nedrigging. Stor takk til alle som bidrog.

Klubbmesterskap i agility
På grunn av sammenfall med norgesmesterskap ble klubbmesterskapet i agility flyttet til Klypen
agility i Våler og fikk gjennomført klubbmesterskap med 11 deltakere i blåbærklassen og 11 i åpen
klasse. Dommer var Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen.
Arrangementsleder: Nina Garnaas
Assistent: Anne G. Ulekleiv
I tillegg bidro alle deltakere som banemannskap og hjalp til når de ikke selv skulle gå.

Årets hund 2021
Pga. mange avlysninger av arrangementer ble årets hund avlyst.
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Medlemsbladet Gårdshunden
Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med Hund & Fritid i 2021 og gitt ut 4 utgaver av
Gårdshunden. Redaksjonen har jobbet med å hente inn informasjon, historier og fotografier fra
klubbens medlemmer for å vise gårdshundens allsidighet.

Styret ønsker å takke medlemmer, ressurspersoner, komitéer, utvalg og NKK for samarbeidet i
perioden.

Spilda, 24.02.2022

Marit H. Autrey /s/
leder

Finn Abrahamsen /s/
nestleder

May Vigdis Ve /s/
styremedlem

Elinor Gran /s/
styremedlem

Magnhild H. Opdahl
sekretær
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Vedlegg 2:

Regnskap/revisjonsberetning 2021
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Resultatrapport 2121
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Vedlegg 3:

Budsjett 2022
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Vedlegg 4:

Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéen ble i januar 2022 varslet om årsmøtedato for 2022 og bedt om å påbegynne
sitt arbeid.
Styret varslet om tidspunkt for årsmøtet 2022 via klubbens hjemmesider, og opplyste
samtidig om kontaktinformasjon til komitéen. Forslagsfristen ble satt til 14. februar, jfr.
Klubbens lover.
På bakgrunn av dette fremmer valgkomitéen følgende innstilling for årsmøtet 2022:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Marit Hanstad Autrey
Elinor Gran
Magnhild Opdahl
May Vigdis Vee
Mette Merg

Velges for 2 år
Velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 2 år

Vararepresentanter (2 vararepresentanter skal velges):
Vara:
Tonje H Aaseskjær
Velges for 1 år
Vara:
Rebecca Skibeli Larsen
Velges for 1 år
Revisor:
Revisor:
Vara revisor:

Helene Ellingsen
Eira Lohne

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Valgkomitéen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Grete Gade, Rogaland
Vanja Kartrud
Camilla Lilledal Engan
Evelyn Melanie Rækstad

Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Innstillingen er enstemmig fra valgkomitéen.
Grete Gade /s/
leder

Vanja Kartrud /s/
medlem
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Evelyn Melanie Rækstad/s/
medlem

Vedlegg 5:

Presentasjon av nye kandidater på valg
Styremedlem: Mette Merg
Jeg er en dame på 60 år som bor på Furuset i Oslo. Jeg har 2 voksne barn og et barnebarn på
19 år. Min samboer heter Samkas Mr Milo Merg, til daglig Milo, og han er min første DSG
som er litt over 3 år, og er selvfølgelig verdens beste.
Helt siden jeg kan huske ønsket jeg meg en hund, men det var først når jeg flytte hjemmefra
at min drøm ble virkelig. Da ble det slik at min mann og jeg fikk oss en omplassert rottweiler
tispe på 18 mnd, og noen år senere også en rottweiler hann valp. I den tiden lærte vi oss alt
det spennende man kan gjøre sammen med hundene, og vi lærte oss å “bli kjent med”
hundene våre. Det ble treninger med både lydighet, brukstrening, sosialisering og
utstillinger. Og ikke minst alle de gode hundemiljøene.
Dette samspillet mellom mennesket og hund har alltid fasinert meg, og adferd, gemytt og
avl/oppdrett (kombinasjoner ect.) synes jeg er veldig spennende og jeg synes alltid det er
gøy å lære noe nytt.
Vår neste hund var en “gatemix.” Timmy var verdens snilleste og mildeste hund som det
holdt å hviske til. Han ble 15 år og var en fantastisk hund – selv som mix. Så tilsammen har
jeg ca 30 års erfaring som hundeeier.
Til daglig jobber jeg 100% i en salgsadministrasjon, men når arbeidsdagen er over, er det
“Milo-tid” Da er det ut på tur, noe vi er veldig glade i begge to. Helst i skogen og gjerne med
et badevann om sommeren. I helgene er vi ofte på en campingplass i Sverige, hvor vi har fast
plass.
Milo og jeg trener også ukentlig med Barn Hunt noe vi begge trives godt med. Og
konkurransene er alltid spennende. Vi elsker utstilling! spesielt jeg da, men ikke bare selve
utstillingen, men også det hyggelige og sosiale rundt den. Og få tatt en god prat med andre
“DSG-fans” Superhyggelig!
Jeg er så heldig å ha en oppdretter som alltid er der for oss, og som tilbyr oss ringtrening og
sosialisering mm. en gang I uken. Lærerikt, veldig hyggelig og sosialt.
Det viktigste for meg I mitt hundehold er selvfølgelig at min hund er lykkelig. Og med det
mener jeg at min hund og jeg forstår hverandre, at vi kan kommunisere og at han er trygg og
frisk.
Jeg er blitt spurt om å stille til valg til årsmøte I raseklubben i år, og i tillegg til at det er
hyggelig å bli spurt, håper og tror jeg at jeg kan bidra i arbeidet som gjøres i klubben til den
fantastiske og herlige rasen vår: Dansk Svensk Gårdshund <3
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Vedlegg 6:

Stemmeseddel for forhåndsstemmer
§3-2 Møte og stemmerett:
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
• 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 og ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer kan kun brukes til valg, jf. valgkomiteens innstilling.
• Ved innkallelsen til årsmøtet skal styret angi hvordan forhåndsstemmene sendes inn
for at stemmegivningen skal være hemmelig.
• Forhåndsstemmene må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
• På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
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Stemmeseddelen legges i en lukket, nøytral konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt
sammen med et ark påskrevet ditt navn og adresse. Stemmen sendes til: RDSG v/leder
Marit Hanstad Autrey, Flåkålivegen 61, 2625 Fåberg

Jeg stemmer:
Leder, velges for 2 år:
Marit Hanstad Autrey

JA

NEI

Nestleder, velges for 2 år:
Elinor Gran

JA

NEI

Styremedlem, velges for 2 år:
Mette Merg

JA

NEI

Vara (to varamedlemmer skal velges), velges for 1 år:
Tonje H Aaseskjær

JA

NEI

Vara (to varamedlemmer skal velges), velges for 1 år:
Rebecca Skibeli Larsen

JA

NEI

Revisor, velges for 1 år:
Helene Ellingsen

JA

NEI

Vara Revisor, velges for 1 år:
Eira Lohne

JA

NEI

Valgkomitéen medlem, velges for 2 år:
Camilla Lilledal Engan

JA

NEI

Valgkomitéen vara, velges for 1 år:
Evelyn Melanie Rækstad

JA

NEI

Takk for din forhåndsstemme!
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