
NORSK SCHÄFERHUND KLUB 

REFERAT REPRESENTANTSKAPSMØTE 5. APRIL 2019 

COMFORT HOTEL RUNWAY 

1. DAGSORDEN 
Godkjent innkalling og dagsorden 

1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter 

-avd Hallingdal har fullmakt fra avd Halden 

-avd Troms har fullmakt fra avd Finnmark     

1.2 Godkjenning av innkalling  

Godkjent       

1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører 

Godkjent – Endring avd. Arendal     

1.4 Valg av møteleder 
Arvid Strømsvik – godkjent 
 

1.5 Valg av 1 møtereferent 
Kristin Karlsen 
 

1.6 Valg av 1 protokollfører 
Hege Falck-Bilden 
 

1.7 Valg av 2 representanter til tellekomité 
Odd Brattøy 
Helle Hansen 
 

1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
Jostein Berndt 
Ingemann Auestad 
 

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING  
Avd Oslo Lise Kirkemo: Stå hvilke avdelinger representantene er medlem i. 
Avd Indre Ø Svein Nilsen: Bra at det står om folkeskikk i årsberetningen. Der at det 
blir skrevet mye dritt om det meste på sosiale medier. 
Avd Moss/Vestby Tor A: Enig med avd Indre Østfold. Finner det merkelig at dette er 
en stor årsak til at det er mangel på frivillige til valg.  
 
Norsk Vinner 
Avd Moss/Vestby Tor A: Det mangler forståelse for hvorfor det er delt syn. Det må 
identifiseres av problemet. 



Svar HS Leder: Norsk Vinner er noe som diskuteres hvert år. Det er mest demokratisk 
å høre hva våre utvalg ville, og her ble det uenigheter. Da ble det sendt ut en 
meningsmåling til våre medlemmer. 
 
Samarbeid NKK 
Avd Oslo Stig Kristiansen: Kan det redegjøres om hvor saken står i forhold til vedtak 
til kjent mental status. 
Svar HS Leder: Forslaget kom i 2016 etter at det var fullmakt fra før. Vi har hatt møte 
med NKK hvor det skal være godkjent mental status. Det har vært en dialog i forhold 
til at vi har ulike andre prøver.  
Det skal først inn til reg.avd. og KG RIK i forhold til registerering av hunder med 
meritter. 
Avd Oslo Stig Kristiansen: Kommer tilbake under forslag 
Avd Oppland Kjell Runtom: Kan det være lurt å samarbeide med andre rasklubber, for 
å gi et lite press i riktig retning. 
Svar HS leder: Kunne være greit å være flere, slikt at det blir flere som  
Avd Moss/Vestby Tor A: Hva er problemet med dette? 
Svar HS Leder: FP er ikke en godkjent test sier KG Test. Vi trenger en forsikrig fra 
NKK. 
Avd Oslo Stig: Ikke et problem å ha 2 ulike godkjenninger. 
Svar HS leder: Jo, problemet er at NKK godkjenner våre stamtavler. Og blir forslaget 
godkjent uten endring i ordlyd, risikerer vi å få registret mange innen NOX. 
Æresmedlem Rolf: Hvis vi bruker tysk hannhund får vi ikke registrert hannhunden i 
NKK hvis dette går gjennom. Derfor må vi være yders forsiktig med ordlyden før 
dette blir godkjent. 
Avd Oslo Stig K: Dette er jeg uenig i. Det er  
Avd Moss/Vestby: Det er ikke noen som har dette 
Avd Oslo Lise Kirkemo: NRK er den ene klubben som har fått dette kravet. «Leser 
opp kriteriene som er skrevet ned.»  
HS Leder: Vi vil ha litt kontroll på hva som skal stå i klartekst. Slik at dette blir 
tydelig for alle som ønsker et kull. 
 
WUSV 
Avd Moss/Vestby: Hvem er denne positive personen og kontaktpersonen. 
HS Leder: Fikk mail fra SV/HG om våre mentaltester som ligger innenfor de rammer 
de tenker. Dette er noe som avgjøres i møte i mai. 
     
GODKJENT 
 

3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 
HS Leder takker vår kasserer som har gjort en super jobb for å holde oss i sjakk. 
Avd IØ Svein: pkt 3700: er denne avdeling formelt lagt ned. Skal det inn i inntekt? 
Skulle ikke den i balansen frem til den er lagt ned? 
Svar Kasserer: Kommer med i balansen neste år. Blir avdelingen opprettet igjen, føres 
dette tilbake til avdelingen. 
Avd IØ Svein: Er det likevel riktig å ha det som inntekt? 
Svar Kasserer: Dette er gjort for å belyse for andre avdelinger hvilke summer som står. 
Avd Nordenfjeldske: 7720: Hotell og opphold på Sølen. Hvorfor så stor sum dette 
året? 
Avd HBU Berit: Summen er større da det er blitt betydelige større leieutgifter. 



Avd HS Leder: Ført annen konto enn tidligere, og da blir summen seende slik ut. Den 
er mer spesifisert enn tidligere.  
Avd IØ Svein N: Bekymring at utgifter er større enn inntekter. Burde man ha tenkt 
annerledes, om det kunne være større samarbeid med avdelinger. 
HS Leder: Dette er kjernen. Utvalgene skal være en veileder og ikke arrangør, noe det 
har blitt. Det er fullt mulig at avdelingene tar initiativet. 
Kom på banen, så legger vi til rette for dette. 
Avd Moss/Vestby Tor A: Dette er faktisk det eneste arrangement som har vært 
fulltegnet alle år, ta vare på dette!! 
Avd IØ Svein: Har vi sett hvor deltakere kommer fra? Får vi deltakere fra hele landet? 
Utvalgene må være mer på, ut til alle avdelinger. Vi må møtes mer under året, slik at 
vi kan planlegge mye mer. 
HS Leder: Bra innspill. Vi ønsker mer samspill og bruke kompetansen 
Avd Romerike Atle F Olsen: pkt. 6840. Markant økning av summen på trykking av 
tidsskriftet. 
Svar Kasserer: Det står spesifisert i notene hvor det er oversikt over hvor det blir 
trykket og hvor setting av bladet er. 
 
Revisjonsberetning 
Revisor: En omlegging er foretatt. Det er oversiktlig og tydelig når det gjelder føringer 
av alle poster.  
 
GODKJENT 
   

4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 
 
HS Leder: Dette er basert på det som er satt fra i forrige år. Det er mulighet for å få 
tilslag til nye aktiviteter. 
 
Avd Moss/Vestby: Samme diskusjon som i fjor. Ikke satt av midler for å få frem rasen 
vår. Finner ingenting når det gjelder det som ble vedtatt forrige møte.  
Svar HS Leder: Det henger rundt i lokalet nå og ligger på bordene det som skal brukes 
på stand rundt omkring. Dette koster ikke mye, og er en liten «teeser». 
Avd Oslo Stig: Profilering er noe som er viktig. Det står ikke noe om websiden. 
Avd Moss/Vestby Tor: Det er noe som må gjøres nå, ikke til vårt jubileum. Det trengs 
nå, ikke senere. Det er ikke noe i budsjettet om profilering av rasen vår og websiden. 
Svar HS leder: Vi setter inn i tidsskriftet når det gjelder kostnader for vår profilering. 
Avd IØ Svein: Bør forslaget til budsjett burde utsetter til lengre ut i møtet, slik at vi får 
ført inn mulighet for midler til jobb med budsjettet. 
Avd Moss/Vestby: Dette er ikke et spikret budsjett, men en veiledning. Det er viktig at 
det føres inn i referatet! Dette skal ikke omgjøres i løpet av dagen. 
HS Leder: Dette tar vi med oss til etterretning, og blir satt opp som sak på første HS 
møte. 
 
GODKJENT MED PUNKTER TIL ETTERRETNING.    
   

5. HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING 
 
Generelt 
 



Avd Moss/Vestby Tor: «leser fra årsberetningen» 
Hva er det som ikke har fungert? Ønsker å få opplyst om hvorfor hele HAR trekker 
seg? 
Svar HAR Leder: Det er riktig at det er saker hvor det har vært uenigheter. På generell 
basis;  HS arbeid med handelsplanen i forhold til de punkter som omhandler vårt 
arbeid. Det kun 2 som velger å trekke seg, de andre velger å ikke ta gjenvalg. 
Avd Moss/Vestby Tor: Er det slik at alle har trukket seg, eller er det ikke riktig slik vi 
har fått opplyst? 
HAR Leder: Svein og Svein Egil trekker seg, de andre tar ikke gjenvalg. 
Avd Haugaland Raymond: Er vel smått å diskutere om hvem og hvorfor de ikke er 
med videre, det viktigste er at vi ikke har et fullt utvalg til kommende valg. 
Svar Ordstyrer: Det virker som om ikke noen ønsker å si noe, er dette riktig? Vi må 
ikke holde rep-møtet for narr!? Det må kommes med innspill og svar for klarhet. 
Avd Haugaland: Hvor er dokumenter om uenighetene? Skulle det vært lagt ut til alle 
våre medlemmer og avdelinger slik at vi vet hva som skjer i forhold til samarbeid 
mellom HS og utvalgene. Sosiale medier er faktisk noe som er oppe i dagen, og mye 
diskuteres.  
 
HAR leder: Det går på oppfattelsen av HS sitt innsyn i våre satsinger innen LD, 
kåringer. Satser litt lite på utvikling av avdelinger og tillitsvalgte 
Forslag fra HS på fjerning av kriterier når det gjelder deltakelse på f.eks. NV. 
Kommentar Avd Sarpsborg Jostein: Godt å høre på hva HAR leder legger frem. 
Imponerende innholdsrik beretning.  
Svar HS leder: Det har vært uenigheter, men at det har vært full skjæring er sterke ord.  
Tolkning av intensjon og meninger har vært vanskelig å skille. 
Avd Sarpsborg Jostein: Dette er vel ikke bagateller. Det må jo ligge mer bak, og må 
være alvorlig da dere ikke har kommet til enighet. HS må legge større vekt på hva 
fagutvalgene legger frem. 
Avd Moss/Vestby Tor: Merkelig forestilling. Det har vært en stor diskusjon når det 
gjelder samarbeid mellom HS og HAR når det gjelder NV. Det er til slutt HS som 
bestemmer dommere, dette må utvalget respektere. 
Svar HAR Leder: Det er ikke ene og alene NV som er årsaken. Vi har sagt tidligere at 
det gjelder flere elementer. 
Ordstyrer: HAR bekrefter at det ikke er KUN Norsk Vinner som er årsaken. Hvem er 
det som bestemmer i vår klubb? HS er de som har avgjørende stemme og det må dere 
godta! 
 
Avd Sarpsborg: Det jeg kritiserer er at det ikke er kommet til enighet. Det må finnes 
en måte slik at dette løses. Det er greit at det som skrives på FB kan være sunt og få 
frem kritikk.  
Avd Rogaland Tommy: HS har gjort jobben sin med å ta avgjørende valg, noe som har 
vært i strid med utvalgene. 
HS Nestleder: Det høres ut som om det har vært full konflikt. Det har vært uenighet i 
HS møter, men ikke konflikter. Det gjelder NV. 
Avd Moss/Vestby: Det gjør jo saken mer alvorlig at det gjelder valg av dommere, og 
at de ønsker å trekke seg. 
 
 



Avd Nordenfjeldske: Disiplinærsaker; hjertesukk fra vår valpekontakt. Det kommer 
ikke tilbakemelding på innsendte papirer. Det hadde vært hyggelig at vi får 
tilbakemelding når det gjelder saker. 
Svar HAR leder: Beklager at det har vært en rutinesvikt. 
Avd Nordenfjeldske: Elektroniske skjemaer, kunne dette ha gått til avdelingens 
valpekontakter? Gjør saken lettere. 
HAR leder: Dette var et meget godt forslag 
HAR Svein N: Dette blir ført i logg, og det skal være svart at mailer er mottatt. Det har 
ikke vært kotyme å gi dette videre. 
Avd Hallingdal Tine: hadde vært veldig bra å få dette videreformidlet til avdelingenes 
sekretær. 
Avd Nordenfjeldske: Hva er BIS?  
Svar HAR leder: Tror det har vært en skrivefeil, det skal være BSI. 
 
LD-utstillinger. 
Avd Nordenfjeldske Roger: Det er uheldig at det har kommet en utstilling i Agder 
samtidig som vår LD-utstilling. Det blir konkurrerende arrangementer. 
Svar HAR Leder: Det har vært sendt ut til alle avd for korrekturlesing av datoer. 
Svar HAR Svein N: Etablerte et nytt system med Exel-skjema. FCI/NKK har satt sine 
datoer 2 år frem i tid. Våre tysk mønster-utstillinger har 1 år søknadsfrist. Avdelingene 
må også huske hvilke datoer som er søkt. 
 
Korreksjon: Oversikt over klassevinnere Norsk Vinner 2019 

Riktig: 
 -Åpen klasse LANGHÅR SG 1 hannhund Karmakollen’s Elvis 
 -Åpen klasse LANGHÅR SG 1 tispe Karmakollen’s CarmenZita 
 
Avd Bergen Espen: Fikk spm. om siste setningen på oversikt over antall kull som er 
registrert 
Svar HAR Leder: Flott å se at det produseres valper i Norge. 
 
Kort referat fra WUSV møtet 
Avd Moss/Vestby: Det er trist at de ikke kan hjelpe oss i samarbeid med FCI. Avtalen 
ble jo gjort, og det er synd at denne avtalen ble brutt.  
HAR Leder: Det er riktig. Det er en harmoneringsprosess som pågår på nytt igjen. Det 
er mange land som sliter i avl av vår rase, og dette er noe WUSV ønsker å stramme 
inn på. 
 
Juniorhandlere/Ungdomsarbeid 
Avd Oppland Kjell R: Hvordan blir dette annonsert i forkant når det gjelder samlinger 
til JR-arbeidet. Hvilke kriterier? 
HAR Bjørn L: Dette er ikke noe velorganisert plass, men mye går på bekjentskaper. 
Dette er et frivillig arbeid, men det trengs mer oversikt/struktur. 
Avd Nordenfjeldske Roger: Veldig fornøyd med dette opplegget. Det er veldig viktig 
at våre barn og ungdommer blir medlemmer i vår klubb. Tar vi vare på disse 
ungdommene? 
HAR Bjørn: Det har vært  
HBU Heidi: Stiller gjerne som samarbeidspartnere til dette arbeidet. Og kunne gjerne 
stilt opp mer i fremtiden. Håper å komme mer i dialog. 
Avd Oppland Kjell R: Vil det fortsatt være på bekjentskaper? 



HAR Bjørn: Det har ikke vært et eget mandat som har jobbet med disse ungdommene, 
men jeg har fått tilliten til å jobbe med det.  
Avd Bergen Jarle: Skal være på sin plass å gi Bjørn Lundberget honnør for jobben 
som er lagt ned. Applaus!! 
 
HD/AD 
Avd Moss/Vestby: «Det bærer preg av at NKK har en strengere avlesning». 
Svar HAR Leder: Tolkningen av vår statistikk tilsier at det er blitt strengere. 
 
Æresmedlem Liv: Kåringsdommere; savner et navn: Kjell Pollestad- rettes opp. 
 
GODKJENT 
 
       

6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING   
 
HBU Leder: har prøvd å få opprettholdt RSP/RRP. Det er sendt inn til NKK der vi 
ønsker et formelt svar på at dette programmet legges ned.  
Medlemmer blir informert om nye forslag til program innen bruksarbeidet for vår rase, 
og vi ønsker innspill til skogsprogram. 
 
Avd Sarpsborg: Det er formelt lagt ned? 
HBU Leder: Alle som har søkt for 2019 får avholde sine prøver. 
HS Leder: Programmet er tatt ut og det er da riktig at alle får arrangert de prøver som 
allerede er søkt. 
Avd Oslo Lise K: Du mener at det kun er NBF-programmet som er igjen? 
HBU Leder: Ja, det er det vi har nå. 
 
Planlegging videre 
 
Avd Oslo Stig: Oversikt over godkjente dommere/figuranter ønskes på hjemmesiden. 
Webmaster: Den er lagt inn på vår hjemmeside. 
Avd Oslo Stig: Er det kun figuranter innen RIK 
HS Leder: Figuranter som er godkjent innen NKK 
Avd Romerike Atle: Figurantsamlinger; Kanskje gå et skritt videre, heve dette litt mer. 
Hente inn eksterne figuranter. 
Avd Fredrikstad Grethe: Enig i at vi trenger kompetanseheving på våre norske 
figuranter. Vi har fått Mads Moselund som kan heve det  
Avd Haugaland: Kan dette legges til andre deler av landet?  
HS Leder: Dette er gjentakende tema. HBU blir glad om avdelinger rundt i landet tar 
til seg disse samlingene. HBU hjelper gjerne til med å arrangere. 
Avd OPPland: Hadde det vært en ide å skape figurantgrupper avdelingene mellom? 
Det er fort at enkelte figuranter blir «oppbrukt».  
HBU Leder: Kunne man ta årlige faste samlinger i regioner? 
Avd Sarpsborg: Er samlingen avlyst pga. lite påmeldinger? 
Avd Oppland: Var denne samlingen lagt til samme helg som en annen samling? 
HBU Leder: Ja, dette var synd, men det er bra at avdelinger tar tak i dette. 
 

 Avd Rogaland: Bra at HBU ser på samarbeid med NBF. 



Avd Nordenfjeldske: Det står ikke noe om NM IGP 2019 i rapporten om jobben 
videre. 

  GODKJENT 
 
 

7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING 
GODKJENT 

       
8. DU’S ÅRSBERETNING 

 
Avd Moss/Vestby: ingenting om saken når det gjelder utestengelse av en av våre 
dommere. Det står heller ikke noe om at avd Sarpsborg fikk aktivitetssperre. 
Det står heller ikke noe om folkeavstemning, og ikke noe om at det har vært «fusk» på 
denne avstemningen. Håper at valgfusk er noe svineri og håper salen er enig i at dette 
er fullstendig feil og jeg blir forbannet. Håper dette blir nøstet opp i og at dette blir tatt 
affære i. 
Avd Sarpsborg: Dette er en sak som jeg ønsker å belyse: Dette er en sak som gikk til 
KG RIK og sportshundkomiteen.  
Det at arrangementet ikke ble ført riktig, og ført over 2 dager.  
Vi opplevde å ikke få støtte fra HS,  
Manglende RIK-lisens på en utøver. Den var betalt, men ikke ført inn hos NKK 
Avd Oppland Heidi: Dette er gamle saker, så vi må være forsiktig å dra opp saker som 
er avgjort. Vi må ha dette som anmodning til videre  
Avd Sarpsborg: Hadde ikke tenkt å ta det opp, men en anbefaling til HS at de gir 
avdelinger støtte i ulike saker som kommer opp. 
   
DU Knut: Det er litt misforståelse rundt hva som er DU sin oppgave. Det er ikke alle 
saker vi kan gjøre noe med, da vi har vårt mandat gjennom HS. Saken når det gjelder 
den ene dommeren og en av våre avdelinger er NKK-anliggende, og vi skal da ikke 
skrive noe om dette i vår beretning. 
Når det gjelder avstemningen var vår oppgave å holde oversikt over at det ikke ble 
avstemt flere ganger. Vi kan ikke gå til sak mot IP-adresser det har vi ikke anledning 
til, evtentuelt må dette anmeldes for å få innsyn. 
Avd Moss/Vestby: Blir opprørt over at vi ikke kan gjøre noe i denne saken, da blir vi 
låst. 
DU Knut: Det er kun politiet med rettslig kjennelse som kan finne ut av hvem som 
eier denne IP-adressen. 
Avd Nordenfjeldske: Kan HS politianmelde dette? 
DU Knut: Dette er lite vi egentlig får gjort noe med. 
HS Leder: Dette er leit og synd at medlemmer kan gjøre i denne saken. Dette 
undergraver når det gjelder vårt arbeid.  
Avd Haugaland Raymond: Dette er meget synd. Er ikke HS interessert i å løse dette? 
HS Leder: Har ikke noe oversikt over hvem/hva/hvor. Vi vet like mye som dere, da 
DU fikk full tillit til å styre dette. 
Avd Haugaland: Det skal ikke være vanskelig å finne ut dette, er bare å ringe rundt. 
HS Leder: Vi må også ha tillit til at DU gjør dette på riktig måte. 
Avd Haugaland: Avstemningen vil da fremdeles vært anonym, selv om HS får vite 
hvem som har gjort dette.  
Avd Rogaland: Det er trist at dette har gått ut på sosiale medier med spekulasjoner. 



Avd Moss/Vestby: Dette er kun basert på tillit. Er det ingen som er interessert i å gjør 
noe med dette, så er det vel ingen å ha tillit til lengre. 
Avd Indre Østfold Svein: Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til alle avdelinger. Dette 
konkluderer vel at det har blitt splid. Er det noe HS ville ha gjort annerledes? 
Avd Rogaland: Det ser vel ut til at det kun er de som er interessert i utstilling som har 
stemt på denne undersøkelsen. 
Avd Moss/Vestby: Vi må ikke miste fokuset på hva som er kjernen 
Svar HS Leder. Ja, det har kommet ut kjapt. Dette er fordi vi ønsket å få vite hva våre 
medlemmer ønsket. Blir jeg sittende, ønsker jeg å få oversendt papirene og nøste opp i 
dette med undersøkelsen. 
DU Arne: For å bli straffet, må man ha brutt en lov. Vi får ingen rettslig kjennelse når 
det gjelder å få vite hvem som eier IP-adresser. Vi kan ikke etterforske medlemmer.  
Avd Haugaland: Vi har fortsatt medlemsnummer som vi kan ta kontakt med, for å 
finne ut om de har vært med å stemt. 
Svar DU: Det er ikke snakk om hvem som har stemt for andre. Det bringer ikke saken 
videre med å tro og mene dette.  
Avd Moss/Vestby: Det må være mulig å ta disse. 
 
GODKJENT MED KOMMENTARER 
 
         

9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 
 
HS Leder: Profilere rasen vår. Til etterretning får vi føre inn de saker som er gjort noe 
med. 
 
Avd Haugaland: Kunne det vært en ide å bruke en ekstern, slik at de kan hjelpe oss 
med profilering av våre ideer og om våre raser. De har stor kompetanse på å spisse 
dette til de som vi ønsker å nå. 
HS Leder: Dette er noe vi kunne gjøre. Dette må da hentes inn forslag og prisoverslag. 
Avd Haugaland: Vi må følge med i utviklingen når det  
Avd Oslo Lise: Kan hende vi har noen i medlemsmassen som kan hjelpe oss å finne de 
beste som er å bruke. 
Æresmedlem Liv: Vi må bruke tid på å beskrive rasen som skal bringes ut til våre 
medlemmer og andre interessenter.  
 
 
3.Organisasjonsarbeid 
HS Leder: Meget bra av oppdrettere og avdelinger når det gjelder rekruttering av 
valpekjøpere.  
Avd Sarpsborg: Et meget bra tiltak når det gjelder rekrutering.  
 
4. Informasjonsarbeid 
HS Leder: Ja, det er dyrt. Vi har fått presset prisen ned, og vi får en digital versjon. Vi 
må ikke ta bort bladet, men ha tilbud om begge.  
Avd Hallingdal Tine: Tidsskriftet blir tilsendt til avdelingen, men trenger vi alle? Er 
det noen som kan kontaktes - vi ikke ønsker så mange til avdelingene? 
HS Leder: Gi beskjed, så blir dette ført opp. 
Avd Romerike Atle: Det har fungert for oss å gi beskjed. 



Æresmedlem Liv: Jeg samler sammen de som ligger til overs i avdelingen, og gir dette 
til mine valpekjøpere.  
 
 
 
 
 
5. Avlsarbeid 
HAR Leder: Vi følger opp våre retningslinjer. 
 
 
TAS TIL ETTERRETNING 
       

10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 

 Innledning 

Arne Kristianstuen: Vi har ikke lov å endre mye selv, dette er noe vi er pålagt fra 
NKK.        

 10.1 Lover for Norsk Schäferhund Klub 

 Enstemmig GODKJENT   

 10.2 Lover for avdelingene 

Arne Kristianstuen: avd Fredrikstad ønsker å få tilføyd en endring i § 3.2.1 Møte og 
stemmerett på Generalforsamlingen  

Endring: 

§ 3.2.1. Pkt 1 «Kun medlemmer som har betalt skyldig kontingent, og har vært 
medlem i minst 3 uker, har stemmerett og kan være valgbare til verv i avdelingen.» 

Avd Moss/Vestby: Endring i ordlyd i § 6.3.2: -«stadfestes av klubbens hovedstyre» 
Avd IØ: hvor står det noe om hvor medlemmer som er medlemmer i flere avdelinger 
har stemmerett? 
HS Leder: Det står oppført i NKK klubb.adm. med ulike koder. 
Avd Oppland Kjell: Hvor er sikkerheten på dette?  
HS Leder: Det er derfor vi får oversikt fra NKK med koder fra NKK IT. 
Æresmedlem Rolf: Der du er hovedmedlem følger deg når det gjelder utmerkelser. 
Avd Tromsø Berit: er dette noe som har trådt i kraft, eller blir trådt i kraft? 
HS Leder: Dette er noe som kommer 
Avd Oslo Lise: Når det gjelder påmeldinger til prøver, må du forholde deg til der du er 
hovedmedlem. 
 

ENSTEMMIG GODKJENT 

 



 

  

 

    

11. INNKOMNE FORSLAG 
  
11.1 Avd. Nordenfjeldske 

 
RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK 
SCHÄFERHUND KLUB 
Kap 1 HOVEDAVLSRÅD (HAR) 

 
Eksisterende tekst: 
§1-1 Sammensetning 
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder 
fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være 
eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne 
bedømme avlsmessige spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatfunksjon i rådet.  
 
§1-3 Arbeidsområde/Ansvar 
Utvalget har følgende hovedansvar:  
- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. 
- Ajourføre våre avlstatutter.  
- Rekruttere nye dommere.  
- Ha kontakt med oppdrettere. 
- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp. 

 
Forslag til ny tekst gjeldende fra dags dato. 
§1-1 Sammensetning 
NSchK har et Hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder 
fortrinnsvis er eksteriørdommer. Av rådets medlemmer bør minimum 2 være 
eksteriørdommer for rasen,  
de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige forhold 
og/eller  
dekke en sekretariatfunksjon i rådet. 
 
§1-3 Arbeidsområde/Ansvar 
Utvalget har følgende hovedansvar:  
- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. 
- Ajourføre våre avlstatutter.  
- Rekruttere nye dommere.  
- Ha kontakt med oppdrettere. 
- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp. 
- Eventuelle andre oppgaver HAR blir tildelt fra Hovedstyret (HS) 
 
Begrunnelse: 



I dag skal 3/5 av rådet være eksteriørdommere for rasen. Klubben har i realiteten svært 
få personer til å besette verv i HAR. Gjeldende formulering legger begrensninger for 
gjennomføring av en fullverdig demokratisk prosess. Dommerstanden i klubben består 
av få personer, og belastningen kan bli stor for denne gruppen. 
Flere av klubbens medlemmer har både kunnskap og interesse for avlsarbeid, og med 
ny tekst får vi en større gruppe å velge fra.  

 

HS/HAR stiller seg i utgangspunktet positive til forslaget som har som intensjon om å ha flere 
kandidater å velge imellom som kan gjøre et utmerket arbeid for klubb og rase. Vi ønsker å 
minne om at HAR er et fagutvalg og man må sikre seg på best mulig måte at de kandidater 
som blir foreslått har riktig kompetanse for å påta seg et slikt verv. Hvis man går ned fra 3 til 
2 ekstriørdommer for så å erstatte den 3 ekstriørdommere med en mentaltestdommer for å få 
satt bedre faglig fokus på vår rases mentale tilstand og utvikling.» 

 
 
 
 
Innsendt forslag trekkes 
 

Endringsforslag til sitt eget forslag: 
 
«HAR med sin nåværende struktur/oppbygging avvikles/legges ned. HS fremmer 
forslag til ny HAR struktur/oppbygging på neste ordinære Representantskapsmøte.» 

 
Avd Tromsø: Dette blir vanskelig når vi ikke vet hva som skal stemmes over. 
Avd IØ: Er dette lovendringsforslag, og da må vi vite om det skal  
Avd Oslo Lise: Det blir litt vanskelig å bruke dette praktisk 
Avd IØ: Har HS leder tenkt på sin stilling i sitt verv? Det er du som er en propp i 
denne sammenheng.  
HS Leder: Det er opp til representantskapet å velge meg videre. 
Avd Moss/Vestby: Dette hører hjemme under valg 
Avd Sarpsborg: Gjelder dette «ja» eller «nei» får vi vite fra ordstyrer. Vi må tenke på 
hva vi gjør og stemmer over, ettersom jeg mener HAR har gjort en formidabel jobb. 

 
 
Ordstyrer: De som stemmer FOR skriver FOR, de som stemmer MOT skriver MOT. 
 
35 stemmer – 1 blank 
 
20 FOR 
14 MOT 
 
FORSLAG VEDTATT 
  
11.2 Avd. Avd Fredrikstad 

11.2.1 Forslag 1 

Forslaget trukket  



11.2.2 Forslag 2 

Forslaget trukket 

 

  

11.3 Avd. Oslo 
 

«Forslag: Krav til kjent mental status for avlshunder i NSchK 
 
Bakgrunnen for forslaget: 
De senere år (siden 2000) har mentale tester av Schäferhund, heretter referert til som 
«rasen», vist at rasen har en merkbar nedgang i jaktlyst, byttedrift, dominans, 
forsvarslyst og til dels også lekelyst. 
Dette er egenskaper som tidligere (frem til ca. 2000) hadde en positiv utvikling da man 
avlet på individer som hadde kjent mental status fra tester slik som Karaktertest (K-
test), Mentalbeskrivelse hund (MH – fra 2000) eller Funksjonsanalyse (FA). 
Egenskapene nevnt ovenfor, og som er redusert de siste årene, er egenskaper som er 
nedfelt i RAS og derfor egenskaper som må ansees å være viktige for rasen. 
Land vi gjerne sammenligner oss med slik som Sverige, og Tyskland spesielt, har 
innført et krav om kjent mental status/vesensbeskrivelse (Wesensbeurteilung) av 
hunder som skal videre inn i avl og/eller delta i bruksrelatert arbeid, eller andre 
utdanningsprogrammer (IPO/IGP/FH/SPH mv.). 
I mange år har vi støttet oss på IPO (nå IGP) som «verktøy» for avl, og da som 
inngang til en avlskåring (Tysk spesielt). En hund med tittel IPO/IGP er en hund som 
har fått opptrent (innlært) drifter som ikke kan måles mot det medfødte mentale som 
måles i utrent testing. En god del hunder tar også sine prøver i utlandet, og disse vet vi 
lite om. Få av disse hundene stiller til start i prøver og/eller deltar på utstillinger hvor 
egenskapene de har (i form av en tittel) faktisk vurderes. 
K-test har en viss verdi i vurderingen av vårt avlsmateriale. Ønsker man derimot å 
avdekke medfødte svakheter og styrker i en hund, kommer man vesentlig nærmere 
fasit ved å benytte MH og/eller FA som avlesningsmetodikk for de av våre hunder 
som skal inn i avl. 
Et krav om kjent mental status vil over tid gi et mye bedre og mer korrekt 
vurderingsgrunnlag for oppdrettere og andre som ønsker å bruke en hund i avl.  
Over tid vil egenskaper som jakt, byttedrift, koordinering, konsentrasjon, forsvarslyst, 
dominans og lekelyst styrkes. Testing av avlsdyrenes avkom vil også gi nyttig 
informasjon og måles opp mot ønsket standard. 
For at oppdrettere, eiere av hunder, og ikke minst avdelingene, skal ha tid til å 
forberede seg på et krav om mental status, foreslås ordningen innført fra og med 
1.januar 2020. 
Ferdeselsprøven (BH-VT) er inngangsbilletten til Tysk avlskåring, og opprettholdes 
som 
inngangsbillett også til Norsk avlskåring. 
 
Forslag til vedtak: 
NSchK vedtar at hunder som fremstilles til avlsgodkjenning og/eller avlskåring fra og 
med 1.januar 2020, må  
1) ha bestått Ferdselsprøve (BH-VT), og  



2) ha kjent mental status i form av en gjennomført Mentalbeskrivelse (MH) eller 
bestått Funksjonsanalyse (FA). 

 
 HS støtter ikke forslaget i nåværende form, da forslaget ekskluderer K-test.» 

 
Opprinnelig forslag trekker det innsendte. 

Endringsforslag 1  
 

«1. NSchK vedtar at hunder som fremstilles til avlskåring fra og med 1.januar 2020, 
må  

1) ha bestått Ferdselsprøve (BH-VT), og  

2) ha kjent mental status i form av en bestått K-Test, gjennomført 
Mentalbeskrivelse (MH) eller bestått Funksjonsanalyse (FA).  

 

Hunder som har bestått K-Test, men ikke gjennomført MH og/eller bestått FA, kan 
kun bli avlsgodkjent (ikke avlskåret).   

 

Tilsvarende tester/beskrivelser som dokumenterer kjent mental status fra 
samarbeidende land, godkjennes i tråd med NKK sine retningslinjer.  

 

Krav til godkjente bruksmeritter beholdes uavkortet som i dag.  

 
 
Avd Rogaland: Blir det da utelukket for de importerte hunder? 
Avd Oslo: Det står i ordlyden hvem det gjelder. 
Avd Rogaland: Trenger ikke da de importerte hunder med IPO/IGP utdanning 
noen krav til mentaltest? 
Avd Oslo: Dette har vi ført inn i ordlyden 
HAR Leder: Vi må forholde oss til WUSV og ikke SV som du henviser til. 
HBU Heidi: Er det da ordlyden «og/eller» eller bare en av ordlydene? 
Avd Rogaland:  
Avd Tromsø: Må hunden ha dette blir det er krevende da det ikke blir mulighet 
for oss å ha FA i nord. 
HBU Leder: I tillegg til  
Avd Moss/Vestby: En av de 3 testene i tillegg til bruksmeritter 
Avd Oppland: hvis vi godtar dette må det da bety at det blir lettere å få 
avlskåring? Hadde vært bedre om ordlyden godkjenning hadde stått. 
Avd Oslo: Krav til godkjente bruksmeritter beholdes uavkortet som i dag. 
 
35 stemmer 
 



25 MOT 
10 FOR 
 
Forslaget faller 
 
 
 
Endringsforslag 2 
 

2. I henhold til vedtak på representantskapsmøtet for NSchK i 2017 (pkt. 10.2), 
mangler den formelle ordlyden for å få implementert et krav om kjent mental status for 
Schäferhund i NKK. NSchK avd. Oslo foreslår derfor at representantskapsmøtet i 
NSchK vedtar følgende: 
 
Innføring av krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper av 
rasen Schäferhund i Norsk Kennel Klub (NKK). 
  
For å få registrert valper i NKKs stambokregister skal foreldredyrene ha kjent mental 
status. 
Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over 
godkjent tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester.  
 
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er 
frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  
 
Pr i dag (03.04.19) vil gjeldende tester for schäferhund være MH (Mentalbeskrivelse 
hund), FA (Funksjonsanalyse), K-test (Karaktertest) og MT 2007 (Mentaltest, 2007-
versjonen). 
 
Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. 
Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et 
senere tidspunkt.  
 
Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor 
Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. 
En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak 
fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask 
saksbehandling. 
  
NSchK ønsker at kravet skal tre i kraft fra 01.07.2020. 

 
 

HS leder: Husk at NKK IKKE godkjenner FP som mentatest. 
Avd Oslo Lise: Hvis vi skal komme videre innen NKK og få med oss de som avler 
utenom klubben. Vi må tenke fremgang i avl. Dette er å få brukshundrasen opp igjen, 
med jakt og forsvar. Derfor må vi tenke på å få fortgang i det som HS har jobbet med. 
Æresmedlem Rolf: Dette er noe som er forhandlet med NKK. Husk at det er HS som 
skal ha samarbeid med NKK og ikke klubber og enkeltmedlemmer.  
Det er lov å ha samarbeid når det er et REFNR og forholde seg til. 
 



35 stemmer 
 
32 MOT 
3 FOR 

 
Forslaget faller 

  
11.4 Avd Bergen 
 
Forslaget trukket 

  

12 TERMINLISTER 2019 
  
12.1 NKK-utstillinger 

Avd Rogaland:   27. april-28. april Leif V Belgen  
Avd Sarpsborg:   12. mai Oddbjørn Winther 
Avd Helgeland:   25. mai Oddbjørn Winther 
Avd Oslo:    2. Juni Svend Erik Lundquist 
Avd Agder:    9. juni Fritz Bennebæck 
Avd Nordenfjeldske:   8. juni Frank Goldlust 
Avd Arendal:    15. juni Svein-Erik Vagle  
Avd Indre Østfold:   15. juni Tom Kankonnen 
Avd Tromsø:    16. juni Liv Evjen 
Avd Romerike:   22. juni Oddbjørn Winther 
Avd Møre og Romsdal:  22. juni Rene Jørgensen 
Avd Hedmark:   10. oktober Mark Renault 
Avd Helgeland:   14. september Håkan Karlsson 
Avd Nordenfjeldske:   21. september Ulicka Barck 
Avd Indre Østfold:   28. september Svein-Egil Vagle 
 
       

12.2 Utstilling tysk mønster 

27. april  Avd Rogaland  Berndt Weber 
5. mai   Avd Grenland  Bjørn Lundberget 
26. mai  Avd Helgeland Johnny Johnsen 
8. juni   Avd Nordenfjeldske Leif V Belgen 
8. juni   Avd Agder  Jens Becker Olsen 
15. juni  Avd Tromsø  Liv Evjen 
16. juni  Avd Arendal  Svein Nilsen 
23. juni  Avd Romerike Bjørn Lundberget 
11. august  Avd Hedmark  Margit van Dorssen   

      
12.3 Norsk Avlskåringer 

Avd Bergen: 22. april AVLYST       
 Avd Romerike: 22. juni Oddbjørn Winther 



    23. juni Leif V Belgen 
 

12.4Tysk Avlskåringer 
 

         

13 VALG 
Her har det vært uklare meldinger mellom valgkomiteen og kandidater. 
Ordstyrer: Det må være klar linjer i føring av forslagene til neste års rep.møte. 
 
Avd Bergen: Vi har kun sendt inn forslag på 2 kandidater. 
Derfor strykes forslag: Line C. Nilsen, Arne Kristianstuen, Roar Kjønstad, Liv Evjen, 
Silje Talmo 
 
 
Avd Oslo: Forlanger skriftlig valg på alle poster 
 
 

13.1 Valgkomiteens innstilling 

Hovedstyret 

Leder   Geir Flønes         2 år 

  Gjenvalg   Også foreslått av avd.: 

      Nordenfjeldske og Bergen 

Stemmer: 35 avgitt 

27 FOR 

8 MOT 

Nestleder:  Rune Gundersen  Ikke på valg 

 

Sekretær  Hege Falck-Bilden  Foreslått av avd. Halden  2 år 

       og valgkomiteens innstilling 

   Line C. Nilsen   Foreslått av avd.: 

      Bergen, Kongsberg  

Line C. Nilsen er ikke valgbar, da forslaget ble mottatt fra avd Kongsberg 2 dager før 
personen ble medlem i Norsk Schäferhund Klub 

Forslaget fra Bergen er ikke gyldig, da dette kom fra enkeltperson og ikke fra avdeling
     



  Cato Holm   Foreslått av avd.: 
      Sarpsborg 
Stemmer: 35 avgitt 
Hege  28 stemmer VALGT 
Cato  4 stemmer 
Nei  3 stemmer 
Blank  0 stemmer 

 

Kasserer:  Lisbeth Kvinge  Ikke på valg 

 

Styremedlem  Arne Kristianstuen  Valgkomiteens innstilling             2 år 

   Gjenvalg   Også foreslått av avd.: 

       Bergen og Nordenfjeldske 

   Rolf Syversen   Foreslått av avd.: 

       Romerike 

   Cato Holm   Foreslått av avd.: 

       Sarpsborg 

Stemmer: 35 
Arne  27 stemmer VALGT 
Rolf  7 stemmer 
Cato  2 stemmer 
Blank  0 stemmer 
Nei  0 stemmer 
 

Styremedlem  HAR-leder – Velges under Hovedavlsrådet              2 år 
 
Styremedlem  HBU-leder – Velges under Hovedbrukshundutvalget             2 år 
 
Varamedlem  Tommy Oftedal                 1 år 
   Gjenvalg   Også foreslått av avd.: 
       Rogaland og Bergen 
Stemmer: 35 
FOR 33 
MOT 2 
 
Varamedlem  Christopher Andersen                1 år 

Stemmer: 35 

FOR 35 



 

 

 

 

Hovedavlsrådet 
Leder       Suppleringsvalg   1 år 
Medlem  Mona Søderholm                 2 år 
Medlem  Ann Cathrin Opsahl-Engen     2 år 
Medlem                     2 år 
Medlem      Suppleringsvalg   1 år 
 

Her ble valg av HAR utelukket pga. endringsforslaget til avd. Nordenfjeldske 

Hovedbrukshundutvalget 

Leder   Berit Hansen   Valgkomiteens innstilling            2 år
   Gjenvalg 
    

Roar Kjønstad   Foreslått av avd.: TRUKKET 
       Oslo og Bergen 
   Cato Holm   Foreslått av avd.: 
       Sarpsborg 
Stemmer: 35 
Berit 22 stemmer VALGT 
Cato 8 stemmer 
Blank 2 stemmer 
Nei 3 stemmer 
 
 
Medlem  Rolf Syversen   Ikke på valg 

Medlem  Heidi Tokstad  Valgkomiteens innstilling            2 år 
   Gjenvalg 
    

Zarif Hamzik   Foreslått av avd.: 
       Romerike 
    
Medlem  Kari Strande   Valgkomiteens innstilling            1 år
       Suppleringsvalg LP ansvarlig 
  
   Hans-Arne Martiniussen Foreslått av avd. Helgeland 
 

Medlem:  Terje Lindahl   Ikke på valg     

Medlem  Rita Skogvoll                  2 år 



   Gjenvalg 

Stemmer: LP ansvarlig 35 stemmer 
Kari   20 stemmer 
Hans Arne  14 stemmer 
Blank   0 stemmer 
Nei   1 stemmer 
 
 
Stemmer: Medlem 35 
Heidi  23 VALGT 
Zarif  10 
Rita  1 
Blank  0 
Nei  1 
 
Avd Haugaland har forlatt møtet og dermed er det fra nå bare 34 stemmeberettiget. 

Stemmer: Medlem 34 stemmer 
Zarif  19 stemmer 
Rita  14 stemmer 
Blank  1 stemmer 
Nei 
 
Avdeling Oslo opphevet sitt ønske om skriftlig avstemming på alle valg. 
 
Ordensrådet 

Medlem  Liv Evjen                  2 år
   Gjenvalg   Også foreslått av avd.: 
       Bergen 
 
Medlem  Johnny Johnsen                 2 år 
   Gjenvalg 
 
Medlem:   Rolf Mangerud  Ikke på valg 
 
Medlem  Arvid Strømsvik                 1 år 
   Suppleringsvalg 
 
Alle valgt muntlig 34 stemmer 
  
Revisor  Knut Brekke                  1 år 
   Gjenvalg 
Vara-revisor  Toril Bjerke                  1 år 
 

Alle valgt muntlig 34 stemmer 

 



 

 

 

 

 

 

Valgkomité  

Leder   Svein Nilsen   Valgkomiteens innstilling           2 år 
 
    

Silje Talmo   Foreslått av avd.: 
       Kongsberg, Bergen  
Forslag fra Bergen er trukket da det ikke er fra avdelingen men fra enkeltperson 
 
Stemmer: 34 stemmer 
Svein: 32 stemmer VALGT 
Silje: 2 stemmer 
 
Medlem  Odd Brattøy   Valgkomiteens innstilling            2 år 
 
   Hanne Kiil   Foreslått av avd.: 
       Kongsberg 
Stemmer: 34 stemmer 
Odd: 32 
Hanne: 1 
Blank: 0 
 
Medlem  Johnny Johnsen  Ikke på valg 
 
Varamedlem  Magne Henne       1 år 
 

Stemmer: 34 stemmer 
FOR  34 stemmer 
MOT 
 

Ordensrådet 

Ordensrådet og HS ønsker å fremme æresmedlemskap på 2 av våre medlemmer:  

Tor Aspengren 

Johnny Johnsen 



 

Møtet ble avsluttet kl. 19!! 


