PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLING 2012
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen
12. mai 2012

Formann i Norsk Irsksetterklubb, Jørn Presterudstuen, ønsket velkommen.
I tillegg til delegatene og styret møtte 7 medlemmer.

1.

Innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent .

2.

Fastsette representantenes stemmer.
Sekretær la frem oversikt over innbetalte medlemskap pr. 11.05.2012 og på
grunnlag av disse tall ble representantenes stemmer fastsatt.
Det ble levert fullmakt fra DK Finnmark til Avd. 9 v/Bodil Kanebog. I henhold til
NISKs lover pkt. 3.2 §11 har styret 1 stemme.
Totalt antall stemmer ble - med basis i medlemstallet pr. 11.05.12 - registrert til 63
stemmer.
Vedtak:
Representantenes stemmer ble enstemmig godkjent.

3.

Valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter som skal
underskrive protokollen.
Fritjof Stangenes ble foreslått som møteleder, Ellen B. Dobloug som referent,
Anniken Friis og Øyvind Nordby til tellekorps, Roar Lundby og Arne Huse til å
undertegne protokollen.
Vedtak:
Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

4.

Årsberetning
Jørn Presterudstuen gikk igjennom årsberetningen punkt for punkt.
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Pkt. 1.7: På spørsmål fra Arne Huse Avd. 2 om ”Jakt” fremdeles var sponsor, ble
dette bekreftet.
Det ble spørsmål om problemene med direkte innmelding fra nye medlemmer via
NKK, og dette ble besvart av leder.
Pkt. 3.15, avsnitt 3, første setning: Det settes inn ”NISK hovedstyret har også
……”
Pkt. 5.1 – Profilering messer: Avd. 1 – som hadde ansvaret for Villmarksmessen
2011 - oversender til leder et innlegg som tas inn under dette punkt.
Vedtak:
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med de overnevnte endringer.
5.

Regnskap for 2011
Forretningsfører gikk gjennom hovedpostene i regnskapet og leste opp revisors
beretning. Det kom spørsmål fra Arne Huse og Norolf Øverkil som ble besvart.
Vedtak:
Regnskap for 2011 enstemmig vedtatt.

6.

Hovedstyrets forslag til handlingsplan
Handlingsplanen ble gjennomgått av Randi Halvorsen. Det ble deretter åpnet for
spørsmål og kommentarer til handlingsplanen. I det følgende ordskifte deltok:
Norolf Øverkil, Bodil Kanebog, Villy Howden, Merete Vik Ottesen, Arne Huse,
Anniken Friis og Jørn Presterudstuen.
Vedtak:
Den fremlagte handlingsplanen for 2012-2022 ble enstemmig vedtatt.

7.

Årskontingent for 2013
Det var kommet inn forslag om endring av medlemskontingenten. Styret foreslo å
øke kontingenten med kr. 50,- fom 1.1.2013.
Forslag til vedtak:
Styret pålegges å jobbe målrettet mot de utfordringene som knyttes til nedgangen i
medlemsmassen.
Medlemskontingenten økes med kr. 50,- for hovedmedlemskap fom 1.1.2013.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.

8.

Hovedstyrets forslag til budsjett.
Cato Aasland presentert budsjettet.
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Avd. 7 anmodet styret om å se på kostnadssiden ved å arrangere GF på
Gardermoen og for eksempel engasjere et reisebyrå for om mulig å redusere
kostnadene. Styret ble videre oppfordret til å bruke grasrotandelen for på denne
måte oppnå ytterligere bidrag til klubben. Avd. 2 etterlyste profilering av klubben
i form av diverse artikler for salg.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

9.

Saker og Innkomne forslag

Forslag 1: Anbefalt valpepris.
Forslagsstiller: Styret i NISK.
Det er flere år siden GF fastsatte anbefalt valpepris og markedet har endret seg siden
den gang. Styret og avlsråd bør ha som oppgave å følge med på prisutviklingen og
kunne fastsette en anbefalt valpepris som er mer i samsvar med markedet.
I det etterfølgende deltok i debatten Roar Lundby, Øyvind Nordby, Anniken Friis,
Eldri Kjørren, Tor-Hartvig Bondø, Inger-Karin Røssland, Nina Hordnes og Bodil
Kanebog og Arild Ove Østmo.
Forslag til vedtak:
Styret og avlsråd skal minst en gang i året vurdere klubbens anbefalte valpepris, og
fastsette nivået på denne. I vurderingen skal det legges vesentlig vekt på hva som
synes å være den alminnelige pris for en valp.
Anbefalt valpepris for en irsksetter valp fra godkjent parring settes til
kr. 12.000,-.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Forslag til nye avlskriterier.
Forslagsstiller: Styret i NISK
Tor-Hartvig Bondø redegjorde for forslaget. Styret har revidert avlskriteriene.
Hovedlinjene ligger klar, men enkelte uklarheter er presisert/endret. I teksten betydde
rød skrift nye formuleringer, blå skrift foreslås tatt ut og grønn skrift er slik de står i
dag.
I den følgende debatt deltok Bodil Kanebog, Per Kyrre Hall, Tor-Hartvig Bondø,
Villy Howden, Per Sandaker, Jørn Presterudstuen, Renè Meinertsen, Roar Lundby,
Randi Halvorsen, Nina Hordnes, Norolf Øverkil, Arne Huse, Bjørn Dagsten, Inger
Karin Røssland

~3~

Følgende endringer/tillegg ble godkjent (i kursiv):
• Snittet beregnes ut fra minimum 12 valper. Har hunden flere enn 12 røntgede
avkom beregnes ………
• Hunden må være testet for CLAD (canine leukocyte adhesion deficency).
Hunden skal ha kjent CLAD-status.
• Blir en hund utestengt av NKK på utstilling/jaktprøver ……..
• Parring som gir innavlsgrad høyere enn 12,5 % over 6 generasjoner
godkjennes ikke.
Punktet : I særskilte tilfeller kan …… ble vedtatt mot 6 blanke stemmer.
Begrepet ”elitehund” skal ikke fjernes, men tas ut av avlskriteriene.
Forslag til vedtak:
Styret i NISKs forslag til nye avlskriterier vedtas.
Vedtak:
Forslaget med ovennevnte endringer ble vedtatt.

Forslag 3: Indekser.
Forslagsstiller: Styret i NISK
Forslag til vedtak:
NISK implementerer UMB-indeksene for jaktlyst og stand/viltfinnerindeks på NISK
søk på hund. Godkjente kull gis en kullindeks lik mors jaktlystindeks + mors
standindeks + fars jaktlystindeks + fars standindeks.
I den etterfølgende debatten deltok Anniken Friis, Roar Lundby, Arne Huse og TorHartvig Bondø.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 4: Forslag til endring av FKFs lover.
Forslagsstiller: Styret i NISK
Det har vært en pågående prosess gjennom flere år for å gjøre FKF til et reelt forbund i
NKK. Saken kommer opp på FKF RS 9. juni.
I den etterfølgende debatt deltok Arne Huse, Ove Arild Ove Østmo, Tor-Hartvig
Bondø, Jørn Presterudstuen, Ellen B. Dobloug og Anniken Friis.
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Forslag til vedtak:
Styret gis mandat til å vedta de nye lovene i FKF slik de nå foreligger med eventuelle
mindre justeringer som måtte komme i forbindelse med behandlingen under FKF RS
2012.
NISK mener det er påkrevet at FKF RS vedtar et lovforslag som er ferdig behandlet og
ikke kan endres/justeres av andre enn FKF RS før klubbene skal behandle sin
tilslutning/avvisning til ”nye” FKF.
Viktige prinsipper for NISK i lovarbeidet er at:
- det innenfor FKF skal være et felles jaktprøve- og championatregelverk.
- den formelle ansvarslinjen for klubbenes ansvar for egen rase og felles raseansvar
skal forbli direkte mellom raseklubbene og NKK.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 5: Gentesting
Forslagsstiller: Styret i NISK
Det er allerede testet 14 hunder for Rcd1, og ingen er bærere. Rcd1 er en øyesykdom
som fører til blindhet i 2-4 års alderen. Ved Rcd4 svekkes synet rundt 10-års alderen.
I det etterfølgende ordskiftet deltok Nina Hordnes, Tor-Hartvig Bondø, Bodil
Kanebog, Arne Huse, Villy Howden, Per Sandanger,
Forslag til vedtak:
1. Avlsrådet pålegges å følge resultatene av testing av norske hunder for PRA Rcd1
og Rcd4 nøye. I dag anbefales testing, men dersom avlsrådet mener testresultatene
gir grunn til det kan det innføres krav om kjent PRA-status til foreldrene for å
godkjenne parringer.
2. Hunder som er bærere av PRA Rcd1 og Rcd4 skal ikke utelukkes fra godkjent avl,
men valpekjøpere skal informeres om status og behov for testing.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6: Jubileumsbok
Forslagsstiller: Styret i NISK
Bodil Kanebog forslo at en redaksjonskomite i tilfelle burde speile hele landet og at
det bør vurderes om dette skal være en nettbok. Jørn Presterudstuen og Tor-Hartvig
Bondø redegjorde for styrets tanker om prosessen videre. Villy Howden henviste til
NESKs flotte 100-års bok! Både nettbok og praktbok kan bli en del av dette, og boken
kan selges til medlemmer og andre
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Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen ber styret starte arbeidet med en 100-års jubileumsbok for NISK.
Styret nedsetter en redaksjonskomite så raskt som mulig. Styret skal rapportere om
fremdriften i arbeidet med boken på generalforsamlingene frem mot jubileumsåret
2017.
.Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 7: Statutter for kåring av årets hunder.
Forslagsstiller: Styret i NISK
Forslag til vedtak:
• Generelle regler
Kåringen skjer blant hunder registrert i NKK med eier€ bosatt i Norge.
• Årets irsksetter
Alle premier fra NM finaler individuelt og NM-lag teller.
I det etterfølgende ordskifte deltok Villy Howden og Randi Halvorsen
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.
Forslag 8: Utvidelse av styret
Forslagsstiller: Styret i NISK
I det etterfølgende ordskifte deltok Bodil Kanebog, Norolf Øverkil, Arild Ove Østmo,
Tor-Hartvig Bondø og Villy Howden.
Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å knytte til seg en person som skal ha en støttefunksjon for
informasjon i styret frem til GF 2013.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 9: Valpeliste
Forslagsstiller: Styret i NISK
Tor-Hartvig Bondø redegjorde for saken på vegne av styret.
I det etterfølgende ordskifte deltok Villy Howden, Nina Hordnes, Jørn Presterudstuen
og Øivind Nordby.
Forslag til vedtak:

~6~

Styret og avlsrådet skal jobbe for at flest mulig av de som driver oppdrett av irsksetter
skal følge de vedtatte avlskriterier og anbefalinger fra avlsrådet.
En valpeliste over parringer som ikke er godkjent skal ikke kunne markedsføres på
NISKs hjemmeside.
Vedtak:
Forslag ble vedtatt mot 6 stemmer.
Forslag 10: HD indexer
Forslagsstiller: NISK Avdeling 9
Bodil Kanebog fra avd. 9 redegjorde for forslaget.
I det etterfølgende ordskifte deltok Tor-Hartvig Bondø som tilbakeviste at Norsk
Bretonklubb har brukt HD-index, men derimot HQ (Hip Quality). H-index må i tilfelle
være >= 200 og ikke 100. I øvrig deltok Merete Vik Ottesen, Nina Hordnes og Andre
Royer Larsen,
Forslag til vedtak:
Norsk Irsksetterklubbs avlskriterier relatert til HD og godkjente parringer baseres på
HD index>=100 samlet for tispe og hannhund.

Vedtak:
Forslaget ble nedstemt med 49 stemmer mot og 14 stemmer for.

Forslag 11: Innavlskoffisient > 6,25%
Forslagstiller: NISK Avdeling 9
I det etterfølgende ordskifte deltok Tor-Hartvig Bondø, Nina Hordnes, Per Kyrre Hall,
Bodil Kanebog, Randi Halvorsen og Per Sandaker,
Forslag til vedtak:
Innavlskoeffisient >6,25% kan ikke gi status anerkjent parring av Norsk
Irsksetterklubb.
Vedtak:
Forslaget ble nedstemt med 57 stemmer mot og 6 stemmer for.
Forslag 12: Godkjennelse av avlshannhunder
Forslagsstiller: NISK Avdeling 9
Forslag til vedtak:
For å få et bredere avlsmateriale foreslår avd. 9 at også hannhunder med 2. AK på
jaktprøver kan godkjennes som avlshunder i NISK.

~7~

Vedtak:
Forslaget falt med 43 stemmer mot, 14 stemmer for og 6 stemmer var blanke.
Forslag 13: Avlsbredde
Forslagsstiller: NISK Avdeling 9
Avd. 9 trakk forslaget.

Forslag 14: Første og andre generasjon
Forslagsstiller: NISK Avdeling 9
Avd. 9 trakk forslaget.
10.

Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlemmer:

Jørn Presterudstuen
Tore Salvesen
Cato Aasland
Eldri Kjørren
Randi Halvorsen
Lars Kvarberg
Terje Vikan Olsen

Avlsråd:
Tor Hartvig Bondø/leder
Kennet Mossige
Inger Karin Røssland
Thomas Ottesen

Ikke på valg
Ny for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Ikke på valg
Ny for 3 år
Ikke på valg
Ny for 3 år

Revisor:
Morten Risstad
Vararevisor:
Håvard Vinsrygg

Ikke på valg
Gjenvalg for 1 år

Rita Haadem meddelte under valget at hun ønsker å trekke seg fra avlsrådet.
Forslag på Thomas Ottesen ble fremsatt og behandlet i henhold til §13, pkt.
k) i NISKs lover.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til valg på styre, avlsråd og revisor ble vedtatt med
akklamasjon.
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Styrets forslag til Valgkomite:
Birger Stene
Hege Rosenlund
Kristoffer Brobak
Arild Ove Østmo

Gjenvalg for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Vara for 1 år
Vedtak:

Styret forslag til valgkomite vedtatt med akklamasjon.

11. Fastsette tid og sted for neste Generalforsamling NISK
Neste års generalforsamling ble enstemmig vedtatt til å finne sted på Gardermoen
før 15. mai. Dato fastsettes senere.
I forbindelse med avslutningen av Generalforsamlingen ble Arne Huse og Svein
E. Andresen tildelt NISKs hederstegn i gull.

…………………………………

………………………………

Roar Lundby

Arne Huse

(sign.)

(sign.)
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