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Innkalling til Årsmøte NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka rasegruppe 
Sted: Maura, Rasespesialen 2019  
Dag: Lørdag 22.juni 2019 
Klokken: Etter rasespesialen. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- Antall stemmeberettige  

- Valg av ordstyrer 

- Valg av referent  

- Valg av 2 protokollunderskrivere 

2. Rasegruppens Årsberetning  

3. Regnskap 

4. Innkomne saker  

5. Valg 

 

 

2. Rasegruppens årsberetning  
2.b: Aktivitetsplan 2019 

 

 

3. Regnskap revisjon og budsjett  
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4. Saker  

 

Sak 1. Oppretting av regionkontakter  

 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: siv@1to3.no <siv@1to3.no> 
Sendt: torsdag 28. februar 2019 21.22 
Til: bolonka@nmhk.net 
Kopi: leder@nmhk.net; nestleder@nmhk.net 
Emne: Sak til årsmøte i rasegruppa NMHK - russisk tsvetnaya bolonka 
 
Hei, vil med dette melde følgande sak til årsmøtet: 
Sak: Oppretting av regionskontakter for regionane nord, midt, vest, sør og aust. 
Saksopplysningar: Rasegruppa russisk tsvetnaya bolonka er spredt ut over heile landet. Det er viktig - 
og samlande - å engasjere, motivere og rekruttere medlemmer frå heile landet. Regionskontakter har 
ansvar for aktivitetar, samlingar og positive møtepunkt for medlemmane i "sin" 
region. Det er sikkert lurt å ha to regionskontakter pr. region. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i rasegruppa NMHK vedtek å opprette vervet regionskontakter i 
regionane nord, midt, vest, sør og aust. Personar kan melde seg til vervet og vert sett inn av 
raseutvalet på raseutvalsmøte. 
 
Mvh, 
Siv Jensen 

 
 
 

Sak 2. Avholdelse av raseårmøter rullerende i ulike landsdeler 

Følgende sak meldes herved inn til behandlig på raseårsmøtet i NMHK-RTB 2019: 

 

«Forslag til vedtak: 

Raseårsmøtet legges til en helg, sammenfallende med en større utstilling og rulleres til 

forskjellige landsdeler hvert år». 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Raseårsmøtene har i flere år vært avholdt på østlandet. Da vi er en landsdekkende rasegruppe 

i en landsdekkende klubb, medfører dette lang reisevei for mange av medlemmene. 

Når så raseårsmøtet legges til en ettermiddag på en ukedag, sier det seg selv at svært mange 

medlemmer ikke har noen mulighet til å nå frem til raseårsmøtets start etter en arbeidsdag 

ogheller ikke nå tilbake til arbeidsstart påfølgende dag. 

Dette er et demokratisk problem, siden medlemmer som følge av dette utelukkes fra å kunne 

delta på raseårsmøtene. 

 

Forslaget til vedtak sikrer at en størst mulig bredde av medlemsmassen får anledning til å 

stemme over årsmøtesakene. 

 
Saken fremmes av Ole Nøtnes 
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Raseutvalgets kommentar: Raseutvalget viser til NMHKs lover § 1 der det fremgår at 

klubben har verneting i Oslo. Raseårsmøter skal derfor holdes på østlandsområdet. Vi ser 

imidlertid fordelen med at raseårsmøtet holdes i tilknytning til større utstilling, og foreslår at 

det legges til NKK-utstilling på østlandsområdet første halvår hvert år. Med bakgrunn i dette 

forkastes forslag til vedtak fra innsender og vi foreslår følgende vedtak:  

 

Revidert forslag til vedtak: Raseårsmøtet legges til en helg, sammenfallende med en større 

utstilling, fortrinnsvis NKK-utstilling, årlig i løpet av første halvår. 

 

 

 

Sak 3. Oppdretterliste –vederlag 

Raseutvalget må finne måter å skaffe inntekter på. De fleste klubber og rsegrupper har 

oppdretterlister, og mange av dem tar et lite vederlag for oppføring. Vi ser at det ligger på 

mellom kr 150 og 200. Vi vil gjerne at raseårsmøtet vurderer dette og foreslår følgende 

vedtak: 

 

" Fra og med april 2019 innføres et oppføringsvederlag for oppdretterlisten til NMHK RTB 

på kr 150,- per år". 

 

 

Sak 4. CERT – ordning  

 

Det har vært en del tilbakemeldinger til NKK fra klubber som ikke ønsker fullcert ordning for 

sine raser. I den forbindelse har NKK gitt mulighet til klubbene å bestemme om de ønsker å 

ha fullcert ordning (som i dag) for sine raser eller at Certet kun gis til 1.vinner uansett,   

  

  

  

Vi ber om at forsamlingen stemmer;  

 enten FOR nåværende Fullcert-ordning   

   

eller FOR at dagens fullcert ordning reverseres til gammel ordning. Dvs. certet gis da til 1. 

hund (1.BHK eller 1.BTK) med CK, som ikke allerede er norsk champion.  

  

NB. Man kan IKKE forhåndsstemme på saker, kun forhåndsstemme på personvalg.  

(Jfr. Våre lover)  

 

5. Valg 

 

 

 

Raseutvalget ønsker velkommen til  

Raseårsmøtet ! 


