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Dagsorden: 

 

a) Godkjenne fullmakter 

b) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 

c) Godkjenne forhåndsstemmer 

d) Godkjenne innkallingen 

e) Godkjenne saksliste 

f) Gi observatører rett til å være til stede. 

g) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

h) Behandle årsberetning. 

i) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

j) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede 

forslag. 

k) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen. 

l) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

 

m) Valg 

 

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2019 senest 7 dager før 
møtet avholdes. Medlemmer som har betalt kontingent senere enn 14 dager før 
generalforsamlingen, må ta med kvittering for innbetalt kontingent. 
Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en blank konvolutt og 
lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på 
forsiden av den ytterste konvolutten:  
NPK Valg C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son 
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den 
ytterste konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig 
iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være styret i hende/poststemplet senest 7 dager før 
årsmøte for å være gyldige. 



H.  
 

Årsberetning Norsk Pomeranian Klubb 2019 
 

Det ble 31.03.19 avholdt generalforsamling i Norsk Pomeranian Klubb på Nore Grendehus i 
Ullensaker.  
Christine Sonberg var engasjert av styret og valgt til ordstyrer.   
 
 
Styre har bestått av følgende personer:  

Leder: Unn Saxvik 
Nestleder: Espen Andersen 
Styremedlem: Toril Hasselgren  
Styremedlem: Sandra Rølvåg 
Styremedlem: Ann Kristin Henden 
Vara: Hilde Olsen 
Vara: Toini Olsen 
Vara: Marianne Carlsen 
 
Revisor: 
Torbjørn Lemtun 
Vararevisor: Stine Karisari 
 
Valgkomité: 
Leder: Linn Elleri  
Gine Hannevik 
Camilla Godager 
Vara: Mariann Nylend 
Vara: Kai Atle Iversen 

Styret har følgende komiteer og ansvarlige: 
 
Utstillingskomiteen: 
Leder: Ola-Erik Steien Brattset 
Sandra Rølvåg  
Elisabeth Kongstein 
Espen Andersen 
Ann Kristin Henden 
 
Sunnhetsutvalget: 
Leder: Camilla Kristoffersen  
Hilde Olsen 
Sandra Rølvåg 
Linn Elleri 

Valpeformidler: 
Mariann Nylend 

Material oppbevarer:  
Unn Saxvik 
 
Web ansvarlig: 
Sandra Rølvåg   
 



 
Møter 

Styret har hatt jevnlig kontakt og møter pr telefon, da vi sitter spredt over hele landet og avstanden er 
stor. Styret har i denne perioden hatt mange saker til behandling. 
 
Medlemmer. 
 
Klubben hadde 552 medlemmer pr. 31.12.2019.  

Medlemsbladet «Pom Nytt» 
 
Styret har utgitt ett medlemsblad i 2019. Er det noen ildsjeler der ute som kunne tenke seg å hjelpe til 
med bladet, så ta kontakt.  

Vi setter pris på at medlemmene bidrar med annonser  
Bladet trenger også stoff/leserinnlegg av forskjellig art, utstilling, turer, aktiviteter, opplevelser osv. 
Nye Champions samt leserinnlegg innføres gratis med bilder 

Aktiviteter 
 
-Det ble avholdt et seminar 30.03.2019 med anatomi og helse i fokus. Foredragsholdere var Marit        
Sunde og Camilla Kristoffersen. 
  
-Norsk Pomeranian klubb arrangerte sin rasespesial 01.06.2019.  

Dommer: Lisbeth Campbell  

Sted: Fenstad Stadion 

Utstillere:  

Voksne: 50 

Baby/valp: 10 

Vi hadde en kald og regnfull dag, men med mange positive utstillere, en hyggelig og engasjert 

dommer/ringpersonell og ikke minst mange flotte hunder.  

Vi ser frem imot Spesialen 2020 hvor vi også arrangerer utstilling for andre raser 30. mai, og sammen 

med Norsk Malteser Klubb valpeshow for alle raser på mandag 1. juni 2020. Vi planlegger også 

utstilling med andre klubber i pinsen 2021. 

-Vi har arrangert et Pommetreff på Fenstad 1. september, hvor det var mulig å ha litt ringtrening, 
lydighet, øre og pote klipp osv.  Det ble grillet pølser og servert kaffe og kaker til de fremmøtte. Dette 
var et populært tiltak som med fordel kan gjentas. 
 
-Vi hadde også et annonsert treff med kake og kaffe når vi var ferdige i ringen på Dogs 4 All. Det kom 
mange pom interesserte innom og slo av en hyggelig prat.  
 

  
NKK møter 
 
Klubbens leder var til stede på NKKs 58. ordinære Representantskapsmøte den 30. november 2019. 
 
          
 
 
 
 
 



Mestvinnerlisten 
 
Norsk Pomeranian klubb har også i år kåret Årets tispe/hannhund – Årets veteran, Årets valp, Årets 
oppdretter og Årets Avl- tispe/hanhund.  

Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5. Prisene vil bli utdelt til medlemmene på 
Generalforsamlingen etter valget. 
Vi takker Ola Erik Brattset for kjempe jobb med utregningen. 
 

Statistikk 
 
Registrerte Pomeranian 
 
I 1985 ble det registrert 40 nye Pomeranian 

i 2016 ble det registrert 559 nye Pomeranian. 

I 2017 ble det registrert 474 nye Pomeranian. 

I 2018 ble det registrert 539 nye Pomeranian. 

I 2019 ble det registrert 518 nye Pomeranian. 

Pomeranian ligger nå på 10. plass av de mest populære rasene, statikken hentet i fra NKK.   

  
Championer 
 
Totalt ble det i 2016 registrert 2636 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 13 stykker. 
 
Totalt ble det i 2017 registrert 2262 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 28 stykker.  
 
Totalt ble det i 2018 registret 2763 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 16 stykker. 
 
Totalt ble det i 2019 registret 2827 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian Championer var 23 stykker. 
-Av disse er 5 utenlandskeide Pomeranian. 
-Vi har også fått en champion i rallylydighet noe som vi synes er flott. 

 

Ny rasestandard 
 
I november godkjente FCI en ny rasestandard for de tyske spisshundene.  
Den største forandringen for vår rase er at høyden ble forandret til 21cm ± 3 cm. samt at Kleinspits og 
Pomeranian ikke lenger deler den samme standarden 
Det har også kommet klarere frem hvilke farger som tillates på rasen.  
 
 

Vi håper på et fortsatt engasjement og deltagelse fra medlemmene, vi takker for alle bidrag gjennom 
året. 
 

Med vennlig hilsen  

Styret i Norsk Pomeranian klubb.  
 



Årsberetning 2019 Utstillingskomiteen 

 
Utstillingskomiteen har bestått av Ola Erik Steien Brattset, Sandra Rølvåg, Elisabeth 

Kongstein, Ann Kristin Henden og Espen Andersen. 

Dette året har vi jobbet med rasespesialen 2020 og samarbeidsutstilling med Norsk Malteser 

Klubb samme helg som spesialen. Vi har startet forberedelser mot rasespesialen 2021 og 3 

dagers samarbeidsutstilling med Norsk Malteser Klubb og Norsk Shi-Tzu Klubb. Sted for 

utstillingene i 2020 og 2021 vil være Fenstad stadion. 

 

Spesialutstillingen 

Den årlige spesialutstillingen med stor cert ble arrangert på Fenstad stadion 01.06.2019. 

Dommer for dagen var Lisbeth Campbell som hadde en hyggelig dag med mange flotte 

deltagende hunder. Totalt var det 50 voksne og 10 valper som deltok. 

 

Utstillingen ble vel gjennomført med mange positive og trivelige utstillere. Utstillingen ble 

avholdt utendørs i til dels utfordrende værforhold. Med god hjelp av noen kloke hoder, god 

kreativitet, og utstyr tilgjengelig føler jeg dette ble en flott gjennomført dag hvor alle holdt 

seg tørre mens de var i ringen. I etterkant av utstillingen fikk vi utrolig fin tilbakemelding og 

fra dommer Lisbeth Campbell noe vi gjerne tar med oss i jobben som skal gjøres i de 

kommende år. 

 

Vi er godt i gang med forberedelsene på rasespesialen 2020 hvor William Stone er dommer. 

Dette vil bli en helg hvor vi arrangerer utstilling for flere raser på samme dag som spesialen. 

Dagen etter er det Norsk Malteser Klubb som skal arrangere utstilling hvor pomeranian kan 

delta. Det vil også bli avholdt valpeshow for alle raser på mandagen denne helgen. Denne 

utstillingen vil bli avholdt på Fenstad Stadion hvor det vil deles ut stortcert og klubbcert på 

vår spesial. 

 

Med Vennlig Hilsen 

Utstillingskomiteen 

Ola Erik Steien Brattset, Elisabeth Kongstein, Ann Kristin Henden, Espen Andersen og Sandra 

Rølvåg 



Årsberetning 2019 Sunnhetsutvalget 

 
Sunnhetsutvalget har bestått av: 

Camilla Kristoffersen – Leder 

Linn Elleri – Medlem 

Sandra Rølvåg – Medlem 

Hilde Olsen – Medlem 

 

Årets første møte ble NKKs Avlsrådskurs 26-27 januar. Tema for kurset var genetikk, helse, 

organisasjon og avlsarbeid. Kurset gikk over 15 timer. (Se referat fra selve kurset på hjemmesiden). 

Kurset var både lærerikt og inspirerende for hva vi bør se nærmere på i Sunnhetsutvalget. I den 

forbindelse vurderer vi å lage noen spørreundersøkelser for å få en dypere forståelse av rasens 

helsestatus. 

 

I forbindelse med klubbens generalforsamling i mars, holdt Sunnhetsutvalget (ved Camilla 

Kristoffersen) et seminar om vanlige ortopediske og nevrologiske sykdommer på rasen. Vi mener en 

stor og viktig jobb for Sunnhetsutvalget er å lære oppdrettere å se etter tidlige symptomer på alvorlig 

sykdom. Dette for å hindre at hunder med helseproblemer får gå videre i avl. Vi håper også å lære 

oppdrettere om arvegang og hvordan fysisk miljø, som f.eks. for tidlig hard aktivitet, kan påvirke 

hundens helse i voksen alder. Selv om vi kunne ønsket et større oppmøte, viste oppdrettere og 

deltagere et stort engasjement i temaet og vi fikk noen gode diskusjoner mot slutten.  

 

En annen viktig sak i Sunnhetsutvalget har vært øyelysning. Temaet om PRA og øyeproblemer på 

rasen, har kanskje vært større blant oppdrettere (i inn -og utland), enn i veterinærmedisin. Av det 

totale antall hunder som har blitt øyelyst over de 5 siste årene i Norge (188 stk), har èn hund fått 

påvist PRA. Denne hunden var 11 år gammel når diagnosen ble satt. Vi har forsøkt å komme i kontakt 

med veterinæren som utførte undersøkelse ved flere anledninger, uten å lykkes. (I Sverige finnes det 

også et registrert tilfelle av PRA på rasen, fra 2000 og frem til i dag). Noen hunder fikk påvist 

distichiasis (feilstilte øyehår), èn hund påvist PPM, 4 stk hadde mild grad Katarakt og en hund påvist 

diagnosen Geografisk Retinal Dysplasi. Sunnhetsutvalget har videre undersøkt mulighetene for å 

genteste for PRA hos Pom. To laboratorier i verden utfører nå denne DNA-testen, også på vår rase. 

Det ene heter MYDOG DNA i Finland. Dette firmaet hadde opphav i USA og har over tid klart å samle 

opp nok materialer hos pommer med påvist PRA til å klare å lage denne testen. Det andre firmaet er 

LABOKLIN i UK. Testen utføres enkelt med svaber og har en ca. pris på 1400kr + veterinærtjenesten i 

seg selv.  

Sunnhetsutvalget pr. i dag kommer ikke til å gå ut med et direkte ønske om at oppdrettere tar denne 

testen, men vil opplyse de som ønsker det, om at det finnes en mulighet for å få testen utført.  

 

Videre har vi startet planleggingen med å revidere RAS. Vi har en ny rasestandar å forholde oss til. 

Dette er en tidkrevende jobb, som vil ha et større fokus i Sunnhetsutvalget i 2020. 

 

For Sunnhetsutvalget Camilla Kristoffersen  



Årsberetning 2019 Valpeformidler 
 

Hei 

Det har vært mange som har ønsket seg valp fra pomoppdrettere i 2019.  Det går i perioder.  

Mange ønsker seg valp rett etter ferier så etter juleferien, vinterferien, påske, sommerferie og 

høstferie er det mange som kontakter meg.  

Ofte vil de ha hunden i går og helst i en spesiell farge. 

Noen bestiller også valp ferdig stueren, de skal være flinke til å gå i bånd, elske alle, helst ikke bjeffe 

så mye, og siden de er så små så må de sitte i vesken.  

Noen skal også være da leveringsklar på en bestemt dato.  

Ikke alle er sånn heldigvis, men vi har sånne valpekjøpere også. 

De fleste vet at det er mye jobb og at det tar lang tid, at de trenger trening som alle andre og godt er 

det. 

Har fått tilbakemeld fra noen få valpekjøpere at oppdrettere er vanskelige, at de ikke vil selge til 

dem, oppdretter vil ikke dele info om foreldredyrene og mye annet men jeg både skriver i eposten og 

sier til dem (hvis jeg snakker med dem) at noen får vi god kjemi med og andre ikke. Da velger vi å 

kjøpe fra den vi har god kjemi med. 

 

Selv om "kundene" noen ganger kan være vanskelige og oppdrettere ikke melder inn at de har kull så 

er det en koselig jobb å hjelpe folk med å finne seg en liten venn. 

Takk for at jeg få være valpeformidler for dere.  

Mvh 

Mariann S. Nylend 

Valpeformidler for Norsk Pomeranian Klubb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning 2019 Valgkomiteen 
 
 
 
 

 
Valgkomiteen har bestått av:  

 

• Linn Elleri, leder av valgkomiteen 

• Camilla Godager, medlem av valgkomiteen 

• Gine Hannevik, medlem av valgkomiteen 

 

 

Valgkomiteen har gjennom 2019 hatt regelmessig og god kontakt gjennom egen chattegruppe på 

Messenger. Chattegruppen ble opprettet som følge av stor avstand mellom oss i forhold til bosted på 

hver vår side av landet. Den fysiske bo avstanden vanskeligjør muligheten for fysiske møter i 

valgkomiteen. Dette har likevel ikke vært et problem innad i komiteen ettersom kontakten og dialogen 

i chattegruppen vår som nevnt har vært god.  

 

Det kom inn flere forslag til kandidater. Det har vært enighet om kandidatene som valgkomiteen har 

innstilt, og som vi mener vil være gode kandidater til et allsidig og godt fungerende styre. 

 

Vi har hatt et godt samarbeid, og vil takke alle som har sagt seg villig til verv, og de som har sendt inn 

forslag. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Valgkomiteen ved leder  

 

Linn Elleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Regnskap 

 

 

Årsberetning 2019 

Norsk Pomeranian Klubb 

Org nr  999 331 084 

 

Beskrivelse av virksomheten 

Det er en frivillig hundeklubb for rasen Pomeranian. 

 

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til               

grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

 

Arbeidsmiljø 

Selskapet har ved utgangen av året ingen ansatte.  

 

Ytre Miljø 

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Klubben hadde en økning av medlemmer i 2019 samt at det er gjennomført 1 utstilling samt 1 

seminar i forbindelse med generalforsamling. 

Resultatet for 2019 ble et overskudd på kr 88 826,66 mot et underskudd på Kr 30 514,76 i 2018. 

Overskuddet er i sin helhet tilført egenkapitalen.   

 

Likviditeten anses som god.   



 

 

Resutatregnskap 2019 
 

 

 

Driftsinntekter 2019 2018 

3001 Medlemskontingent  136 947,00  123 679,00 

3003 Inntekter Kalender  3 203,59   0,00 

3004 Inntekter Seminar  1 800,00  5 506,78 

3005 Inntekter Annonse  3 736,00   0,00 

3007 Inntekter Rasespesialen  17 731,01  20 153,00 

3012 Grasrotandelen  3 716,90  1 904,54 

3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet  4 195,00   300,00 

3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet   0,00   500,00 

Sum driftsinntekter  171 329,50  152 043,32 
 

Driftskostnader   

4003 Kostnader Kalender - 3 623,00   0,00 

4004 Kostnader Seminar - 5 650,10 -  563,08 

4006 Kostnader Utstilling - 5 000,00   0,00 

4007 Kostnader Rasespesial - 25 494,42 - 29 323,62 

4008 Kostnader Medlemsblad - 20 820,15 - 28 268,58 

6520 Hjelpeverktøy   0,00 - 3 801,88 

6550 Premiering mestvinner - 4 787,42 - 2 610,00 

6551 Datautstyr - 2 354,88   0,00 

6553 Programvare årlig vedlikehold - 1 013,63 - 6 034,62 

6559 Annet driftsmateriale -  963,00   0,00 

6560 Rekvisita   0,00 -  595,90 

6580 Pommetreff - 1 888,78   0,00 

6590 Annet driftsmateriale   0,00 - 6 559,53 

6705 Regnskapshonorar   0,00 - 10 625,00 

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget - 12 656,25 - 29 625,00 

6800 Kontorrekvisita -  150,00 -  238,00 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 2 155,00 - 2 120,00 

6861 Styremøter / GF - 13 199,31 - 44 747,16 

6862 Kurs - 8 600,00   0,00 

6940 Porto -  413,00 -  636,00 

7400 Kontingent, fradragsberettiget -  500,00   0,00 

7420 Gave, fradragsberettiget   0,00 -  927,60 

7770 Bank- og kortgebyr -  699,50 -  853,87 

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget - 20 000,00 - 20 000,00 

Sum driftskostnader - 129 968,44 - 187 529,84 
 

Driftsresultat  41 361,06 - 35 486,52 
    



Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster   

8050 Annen renteinntekt   102,60   87,76 

8400 Ekstraordinær inntekt - momskompensasjon  12 163,00  4 884,00 

8401 Ekstraordinær inntekt  35 000,00   0,00 

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster  47 265,60  4 971,76 
 

Resultat  88 626,66 - 30 514,76 

 

 

  
Balanse 

 

 Konto 2018  2019 

1461 Innkjøpte varer for videresalg  19 000,00   19 000,00 

1500 Kundefordringer  4 195,00   4 195,00 

1901 Kontanter, NOK  2 758,00   2 758,00 

1920 NPK (15033292721)  215 380,16   215 380,16 

 Eiendeler  241 333,16   241 333,16 

     

2050 Annen egenkapital - 241 333,16  - 241 333,16 

 Egenkapital og gjeld - 241 333,16  - 241 333,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



1. Regnskapsprinsipper  
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.    

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 

utførelsen.  

 

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år 

etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløp.  Omløpsmidler vurderes til 

laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.  

 

 

2. Fordringer og gjeld  

 
 2019 2018 

Fordringer med forfall > 1 år 0 0 

Langsiktig gjeld med forfall > 1 år 0 0 

 

 
3. Lønnskostnad  

 
 2019 2018 

Lønninger 0 0 

   

   

Antall årsverk 0 0 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisors beretning 2019 

 
 

 



J. 
 

Innkommende saker til årsmøtet 
§3-4 Generalforsamlingen: Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

 

1. 
Fra Stig Rune Hølland 
Ønsker at klubben innfører at det blir lov å gå til dyrlegen å ta DNA test på hundene.  
Jeg ønsker at klubben går vekk i fra at vi må kjøpe igjennom nkk.  
Nkk har ikke levd opp til å dekke behovet på DNA testene.  
De er dyrere oss nkk 
Det tar lang tid å få testene 
Testene kommer ikke når de skal (konsekvens blir å avlyse timen oss dyrlegen for å vente på en ny 
ledig time)  
Andre raser tester med DNA testene som dyrlegen selv har. Dette bør være godt nok for Pomeranian 
også.  
 
Mvh Stig Rune Hølland  
 
Styrets innstilling:  
NKK tillater ingen alternativ løsning på dette om vi ønsker det registrert og lagret hos NKK og på 
DogWeb. 
Forslaget avvises da det ikke er gjennomførbart. 
 

2. 
Fra Hans Kaald 
 
Foreslår endring av krav på Gene test med kit av Pomeranian, da det i dag ikke fungerer 
tilfredsstillende, samt at det ikke fungerer som medlemmene gikk for under GF ved vedtak. 
Per i dag fungerer ordningen lite tilfredsstillende og avlesning blir ikke foretatt automatisk opp mot 
foreldre. 
Er å mye usikkerhet og uvitenhet ang test i nkk 
 
Styrets Innstilling: 
Styret har fått tilbakemelding om at det til tider har vært en del ventetid på DNA kit og svar på DNA 
testene. Vi oppfordrer alle som planlegger kull om å være ute i god tid med å DNA teste planlagte 
avlsdyr, så dette ikke blir et problem. 
Det tidligere GF vedtaket gikk ikke ut på å teste avkom opp mot foreldredyr, kun foreldredyr. Testing 
opp mot foreldre vil bli en meget fordyrende og forlengende prosess for oppdretter i forhold til 
registrering.  Men i dag vil muligheten for å teste avkom alltid være til stede når DNA på foreldre 
allerede ligger i systemet. Da vil man unngå problematikken på avdøde eller utilgjengelige foreldredyr. 
Dette er dessuten en langt enklere og rimeligere prosess enn hos andre raser, som først må ha en 
godkjennelse av NKK for så å kreve blodprøver av alle involverte for avstammingskontroll. 
Styret oppfordrer alle medlemmer, oppdrettere og valpekjøpere til å verdsette den sikkerhet og det 
kvalitetsstemplet dette verktøyet innebærer, ved å kunne ta en enkel avstammingskontroll med DNA 
på en rase som vi stadig ser forsøkes selges under falske navn og stamtavler.  
Det skal også sies at Nkk bifalte dette tiltaket. 
Forslaget avvises. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L. 

Kontingent 

 

Styrets foreslår å holde kontingenten for 2020 uforandret kr. 275,-  

(+ grunnkontingenten til NKK som p.d.d. er kr. 230,-). 

 

Budsjett 2020 

 
Medlemskontingent   135.000,-   Regnskap    5.000,- 
Inntekt seminar     2000,-   Blad              40.000,- 
Inntekt utstilling 100.000,-   Utstilling  80.000,-  
Grasrotandel      3.500,-   Premier mestvinner   4.800,- 
Inntekt kalender     4.000,-   Møter/kurs  15.000,- 
       Styremøter/GF 15.000,- 
       Driftskostnader 10.000,- 
 
Sum   244.500,-   Sum   169.000,-  
 
  

 
   

        
        
        
       
       
      
       

        
       
 
 

 
    

 

  
        

        
        
        



M.  

Valg 
Valgkomitéens innstilling 

  

NESTLEDER: Espen Andersen 
  
STYREMEDLEM: Ann Kristin Henden 
  
STYREMEDLEM: Toini Olsen 
  
VARA: Katarina Von Unrug 
  
VARA: Ola Erik Steien Brattset 
  
VARA: Hilde Olsen 
  
REVISOR: Torbjørn Lemtun 
  
VARA REVISOR: Stine Karisari 
  
  
LEDER VALGKOMITEEN: Linn Elleri 
  
MEDLEM VALGKOMITEEN: Gine Hannevik 
  
VARA VALGKOMITEEN: Kine Coucheron Bjerkan 
  
VARA VALGKOMITEEN: Camilla Kristoffersen 
  
  
  
Innsendte forslag til kandidater:  
  
  
Nestleder: Espen Andersen 
Sendt inn av: Ann Kristin Henden, Lin Berg 
  
Styremedlem: Sandra Rølvåg 
Sendt inn av: Ann Kristin Henden, Lin Berg, May-Christin Furnes 
  
Styremedlem: Ann Kristin Henden 
Sendt inn av: Sandra Rølvåg, Lin Berg. 
  
Leder valgkomiteen: Linn Elleri 
Gine Hannevik, Lin Berg.  
  



Stemmeseddel—Valg i Norsk Pomeranian Klubb 2019  
 
Slik forhåndsstemmer du, les nøye: Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg 
stemmeseddelen i en blank konvolutt og lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny 
konvolutt, sett på porto og skriv på forsiden av den ytterste konvolutten:  
NPK Stemmeseddel C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son 

I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den ytterste 

konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig.  Hvis du lurer på noe 

ring gjerne Linn Elleri, leder i valgkomiteen på tlf. 416 00 421 

 

Verv Kandidat  Velges 
for 

 Kryss 

 (Det skal kun velges 1 leder til styret så max 1 kryss)       

Nestleder Espen Andersen Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal velges 2 styremedlem til styret så max 2 kryss)       

Styremedlem Ann Kristin Henden Gjenvalg 2 år  Valgkomiteens 
innstilling 

 

Styremedlem Toini Olsen Ny 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

Styremedlem  Sandra Rølvåg Gjenvalg 2 år   

      

 (Det skal velges 3 varamedlemmer til styret så max 3 kryss)       

Varamedlem Katarina Von Unrug Ny 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

Varamedlem Ola Erik Steien Brattset Ny 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

Varamedlem Hilde Olsen Gjenvalg 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Revisor til styret så max 1 kryss)       

Revisor Torbjørn Lemtun Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Vara revisor til styret så max 1 kryss)       

Vara revisor Stine Karisari Gjenvalg 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Leder så max 1 kryss)       

Leder 
Valgkomiteen 

Linn Elleri  Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 medlem så max 1 kryss)       

Medlem 
Valgkomiteen 

Gine Hannevik Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      
 (Det skal kun velges 2 varamedlemmer så max 2 kryss)       

Vara 
Valgkomiteen 

Kine Coucheron Bjerkan Ny  Valgkomiteens 
innstilling 

 

Vara 
Valgkomiteen 

Camilla Kristoffersen Ny  Valgkomiteens 
innstilling 

 



NB: Stemmeseddelen må være poststemplet eller leveres til valgkomiteen senest 15 mars 2020.   

 
 
 
§6-4 Flertallsdefinisjoner 
 
Simpelt flertall 
• Flest stemmer 
 
Alminnelig flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 
 
Absolutt flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 
 
Kvalifisert flertall 
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 
 


