Innkalling til årsmøte
Australian Shepherd Klubb Norge ønsker alle våre medlemmer vedkommende til Årsmøte
2018. Den 14 April, klokken 16.00.
Adressen er Industriveien 4A, 2020 Skedsmokorset

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017 med revisjonsberetning
6. Aktivitetsplan 2018
7. Budsjettforslag 2018
8. Medlemskontingent 2018
9. Innkomne forslag
10. Valg
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med utdeling av premier.
Styret håper at riktig mange av klubbens medlemmer har lyst og anledning til delta
både på årsmøtet og sosialt samvær etterpå. Det vil bli servering etter årsmøtet.

4. Årsberetning 2017

Styrets sammensetning i 2017:

Leder
Nestleder

Elisabeth Borglund Eknes
Malin Abrahamsen

Kasserer

Monica Norum
Elisabeth Hansen

Sekretær
Styremedlem

Janne Martinsen

Varamedlem

Tone Pernille Norum

Varamedlem

Renate Hæg

Det har i 2017/18 vært avholdt 6 styremøter. Det har vært avholdt et medlemsmøte.

Styret har behandlet 30 saker.

Revisor har vært Marte Klepp ved Klepp regnskap.

Medlemsbladet «Aussieposten» har vært uten produskjon i 2017.

Avlsrådet har bestått av:
Leder

Christine Laurendz

Medlem/valpeformidler Medlem Malin Abrahamsen

Valgkomiteen har bestått av:
Leder Åse Marit Tamburstuen
Medlem Nina Holm

Klubben har 176 medlemmer pr 22.03.2018

Årsberetning fra styret
Styret har avholdt sine styremøter via facebook i året som har gått.
Klubben har arrangert spesialutstilling for Australian Shepherd og offisielt lydighetsstevne i
Trondheim, 27. mai 2017. På utstillingen var det påmeldt 3 valper og 20 voksne hunder.

Det ble også arrangert brukshelg i Heidal 25. – 27. August 2017. Der kunne man melde seg på
enten gjeting, lydighet, spor eller rundering. Dette var et populært tiltak. Det ble også holdt
julebord på Lillestrøm november 2017.

Årsberetning fra avlsrådet
Se vedlegg

Årsberetning fra «Aussieposten»
Aussieposten har i 2017 ved uten produksjon grunnet manglende redaktør for bladet.

5. Regnskap 2017 med revisjonsberetning
Årsoppgave for 2017 vedlegg

6. Planer for drift og aktiviteter i 2017
Vi har fortsatt som mål å øke medlemsmassen og ønsker å øke trivselen i miljøet.
Aussieposten vil vi få opp å gå med ny redaktør Charlotte Tautra. Hjemmesiden oppdateres
jevnlig med informasjon som er nyttig. Facebook brukes aktivt og er nok den største/letteste
måten å nå ut til medlemmer på. Brukshelg 2018 er under planlegging og håper på god
oppslutning og en god tradisjon på Heidal. Spesialutstillingen blir i år 3 juni i Drammen
hundepark, arrangert sammen med Corgi-klubben.

7. Budsjettforslag 2017

8. Medlemskontigent 2018
Styret foreslår ingen endring av medlemskontingenten for 2018.

9. Innkommende forslag
Forslag 1:
Godkjenning av endringer i lover og regler for å oppfylle NKKs krav i forhold til deres
lovmal. Se vedlegg.
AVSTEMMING: Forlag 1: For eller imot?

Forslag 2:
Ønsker å legge inn forslag om å fjerne brukskravet med umiddelbar virkning fra 01.01.19. Helene Nilsen
AVSTEMMING: Forlag 2: For eller imot?

Forslag 3:
Krav til kjent HD og AD status for registrering av valper.
Skal ha kjent HD og AD status for å kunne gå i avl, begge foreldrene må være fri.
Kun lov til å pare fritt mot fritt. - Christine Laurendz
AVSTEMMING: Forlag 3: For eller imot?

Forslag 4:
Videre så skal begge foreldre dyrene være øyelyst før paring og alle valpene også øyelyst, for
å få kullet registrert. - Christine Laurendz
AVSTEMMING: Forlag 4: For eller imot?

Forslag 5:
Avlsretningslinjene askn. Øke kravet fra Good til Exellent fra to forskjellige dommere, for å
få kullet godkjent i askn. - Christine Laurendz
AVSTEMMING: Forlag 5: For eller imot?

Forslag 6:
Godkjent eksteriørbeskrining i forbindelse med KORAD tittel i Sverige blir godtatt som
utstillingskrav hos askn. - Anne Cathrine Stange
AVSTEMMING: Forlag 6: For eller imot?

Forslag 7:
Innføring av krav om kjent FA og/eller Mentalhundbeskrivning (MH) på foreldre for å få
registrert valper. Kjent MT(Korning) status ansees som tilfredsstillende. - Christine Røkaas
*For fullstendig forslag se vedlegg

AVSTEMMING: Forlag 7: For eller imot?

Forslag 8:
Innføring av krav om kjent HD- og AD-status for registrering av valper. - Christine Røkaas
*For fullstendig forslag se vedlegg
AVSTEMMING: Forlag 8: For eller imot?

Forslag 9:
Innføring av krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen
må være foretatt maksimalt 12 mnd før paring. - Christine Røkaas
*For fullstendig forslag se vedlegg
AVSTEMMING: Forlag 9: For eller imot?

Forslag 10:
Forslag til årsmøte 2018 angående oppnåelse av utstillings championat på Australian
Shepherd
Vi foreslår at oppnåelse av utstillingschampionat på Australian Shepherd skal kunne oppnås
ved å ha mottatt tre cert hvorav minst et av certene er et "stor cert" .
Dette vil bety at dagens brukskrav for oppnåelse av et utstillingschampionat bortfaller.
Vi foreslår også å innføre tittelen NORSK CHAMPION til de som har oppnådd tilstrekkelig
premiering på dagens brukskrav:
En av følgende krav må være oppfylt:
– opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
– bestått NKKs kåringsprøve
– opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
– bestått IPO 1
– bestått BHP1
– bestått SchH 1
– bestått VPG
– bestått SL1
– bestått SPH1
Pluss oppnåelse av NUCH på utstilling for N CH.
- Helene Nilsen
AVSTEMMING: Forlag 10: For eller imot?
Forslag 11:
Jeg ønsker å framme forslag om innføring av Fylkesansvarlige.

For å øke trivselen i miljøet og ønske både nye og gamle medlemmer velkommen, ønskes det
å innføre fylkesansvarlig. Den fylkesansvarlige, eventuelt regionansvarlig, vil være ansvarlig
for å sette i gang ulike arrangementer som for eksempel ringtreninger, lydighetstreninger og
andre treninger det måtte være interesse for, turer, sosialt samhold, råd og bistand og ikke
minst bidra til et bedre miljø og inkludering. Hva den eventuelle
fylkesansvarlige/regionansvarlige ønsker å bidra med, eller i hvor stor grad vil være opp til
hver enkelt uten videre krav enn å øke samholdet og miljøet på best mulig måte. - Charlotte
Tautra
AVSTEMMING: Forlag 11: For eller imot?

Forslag 12:
Jeg ønsker å framme forslag om arrangering av rally-lydighetsstevne
Som følge av at sporten rally-lydighet er en såpass voksende sport i klubben ønsker jeg å
fremme forslag om å sette opp et årlig stevne i regi av klubben. Dette vil være med på å
kunne øke klubbens omsetning og vil også vise ovenfor klubbens medlemmer at klubben selv
oppfordrer til å trene aktivt med sin hund. Erfaringsmessig er påmeldingsantallet per rallystevne på et relativt høyt antall, og dermed kan dette bidra til økt omsetning for klubben. Charlotte Tautra
AVSTEMMING: Forlag 12: For eller imot?
Forslag 13:
Jeg ønsker å framme forslag om arrangering av NKK Kåringsprøve
13.1 Som følge av innføring av brukskrav for norsk utstillings championat ønsker jeg å
fremme forslag om arrangering av NKKs Kåringsprøve i regi av klubben. På denne måten
viser klubben også engasjement for klubbens medlemmer rundt brukskravet, og samtidig vil
det også kunne bidra til økt omsetning for klubben da det vil åpne opp for andre raser også.
Det har vært mye omstridt rundt brukskravet og mange ulike meninger, noen av disse
meningene er blant annet lang reisevei. Dette kan løses ved å plassere prøven til samme helg
som rasespesialen arrangeres, eksempelvis dagen før (slik at flere vil ha eventuell mulighet til
å oppnå championat dagen etter).
13.2 Mange av klubbens medlemmer vet ikke hva en NKK Kåringsprøve spesifikt går ut på
og dermed ønsker jeg å fremme forslag om Kåringspørve-kurs, hvor det eventuelt kan
arrangeres kåringsprøve enten ved kursets slutt, eller slik som nevnt i forslag 3.1 for
enkelhetens skyld med tanke på de av medlemmene som har lang reisevei. På denne måten vil
flere av klubbens medlemmer øke forståelsen rundt hva som kreves og også lære verktøy for
innlæring og langsiktig målrettet trening, samt øke motivasjonen slik at flere medlemmer
føler at de kan tørre å prøve seg og på den måten også ha motivasjon til å jobbe seg mot et
norsk utstillings championat. Kanskje vil dette også ha en ringvirkning for flere ekvipasjer
fortsetter jobben på bruksstevnene også? - Charlotte Tautra
AVSTEMMING: Forlag 13: For eller imot?

Forslag 14:
Jeg ønsker å fremme forslag om fastsettelse av veiledende pris av valpepris.
Da det hvert år blir stilt spørsmål gang på gang fra oppdrettere som ikke har hatt kull på et par
år, om hvor vidt valpeprisen har steget eller ikke, tyder det på at det er dårlig kommunikasjon
blant klubbens oppdrettere. Det blir lagt ut valper til ulike priser alt ettersom om oppdrettere
tar depositum for framtidige helsetester, eller "noen har sagt at"-priser, og dermed ønsker jeg
å fremme at klubbens medlemmer og oppdrettere sammen finner en veiledende pris å ta
utgangspunkt i, som også bli publisert på klubbens hjemmeside. På denne måten vil også
valpekjøpere slippe å lure på hvorfor noen oppdrettere selger nærmest "tilbudsvalper" mens
andre igjen kan selge valper til en høyere pris uavhengig av om det er et depositum eller ikke.
I tillegg vil man også slippe at valpeprisen ufrivillig stiger basert på at noen velger å øke
prisen, selv med grunnlag som om at flere helsetester og meritter er gjennomført da det er på
eget initativ at disse har blitt gjennomført. - Charlotte Tautra
AVSTEMMING: Forlag 14: For eller imot?

Forslag 15:
Krav til kjent mental status for registrering av valper i NKK
Begge foreldre skal ha kjent mental status ved gjennomført MH med kryss i alle ruter, bestått
K-test, FA, MT eller tilsvarende beskrivelse eller test som inkluderer skudd. Kravet gjelder
for norskfødte hunder, voksne importer fra land der disse prøvene finnes tilgjengelig (Sverige
og Finland), samt hunder som er importert som valper eller unghunder (yngre enn 24 mnd).
Fritak bør kunne gis for hunder som importeres i voksen alder (over 24 mnd), og skal gis ved
bruk av/paring med utenlandskeide hunder, foruten fra Sverige og Finland, da de selv tester
egne avlsdyr rutinemessig.
Videre viser jeg til SASK sin idealprofil, som jeg mener vi selv kunne brukt som en
veiledning her i Norge, men foreløpig ikke noe krav, da det er testet alt for få hunder i landet
til å kunne kartlegge mentaliteten på rasen. På sikt bør ASKN lage en tilsvarende idealprofil.
https://sask.nu/rasen/mentalitet - Caroline E. Mauseth
AVSTEMMING: Forlag 15: For eller imot?

Forslag 16:
Krav til kjent HD- og AD-status for registrering av valper i NKK
Begge foreldre skal ha kjent HD/AD-status før paringen finner sted. Ved bruk av hunder med
svak grad HD eller AD, skal disse være fri for sekundærforandringer (forkalkninger). Hunder
med HD:C skal kun pares med hunder som har status fri, A eller B. Hunder med AD:1 skal
kun pares med hunder med AD:0. I en og samme kombinasjon skal ikke mer enn én type
leddfeil forekomme, dvs. at kun ett foreldredyr kan ha svak gradenten foran eller bak. Slike
kombinasjoner anbefales allikevel ikke med mindre dette kan tilføre rasen noe særdeles
positivt på andre måter. Hunder med HD:D og HD:E og hunder med AD:2 og AD:3 skal ikke
benyttes i avl. Avkom etter hunder med HD:E eller AD:3 får uansett automatisk avlssperre fra
NKK. Ved tjuvparinger der én eller begge foreldre ikke oppfyller kravet om kjent HD- og

AD-status, må hunden(e) røntges i etterkant, og deretter må det søkes om dispensasjon hos
NKK for å registrert kullet. - Caroline E. Mauseth
AVSTEMMING: Forlag 16: For eller imot?

Forslag 17:
Innføring av gjeting som brukskrav
Jeg foreslår også at raseklubben vurderer å igjen søke NKK om å få gjeting inkludert på lista
over brukskrav, da det etterhvert er begynt å komme flere ASCA-prøver i nærliggende land.
Dersom årsmøtet godkjenner og vedtar forslaget, blir det også gjeldende i forslaget under
(forslag til endring av brukskrav), der dette er nevnt. Klubben bør sørge for å informere og
dokumentere hva disse prøvene innebærer, og på hvilken måte de kan sammenlignes med
prøver gjennomført her i Norge, som er designet for border collie og working kelpie. Caroline E. Mauseth
AVSTEMMING: Forlag 17: For eller imot?

Forslag 18:
Forslag til endring av brukskrav
Forslaget innebærer å inkludere minimum B-godkjent redningshund som oppfyllelse av
rasens brukskrav, samt gjeterprøve*, der ASCA-prøver gjennomført i andre FCI-land, eller
rasens hjemland, skal anses som tilstrekkelig. For å oppfylle brukskravet i denne grenen, må
resultatet tilsvare godkjent prøve i Norge, og det er opp til eier å kunne dokumentere dette
overfor NKK.
*denne delen av forslaget forutsetter at forslaget over ble vedtatt av årsmøtet - Caroline E.
Mauseth
AVSTEMMING: Forlag 18: For eller imot?

10. Valg
Styret:
Leder
Nestleder

Elisabeth B. Eknes
Malin Abrahamsen

2 år (velges for 2 år)
1år (ikke på valg)

Kasserer

Monica Norum

1år (velges for 1 år)

Sekretær

Simone Lunheim

2 år (velges for 2 år)

Styremedlem

Janne Martinsen

2 år (velges for 2 år)

Styremedlem

Helene Nilsen

2 år (velges for 2 år)

Varamedlem

- Caroline Lutcherath
- Anniken Venner
- Charlotte Tautra

1år (velges for 1 år)

Elin Haugstad
Malin Abrahamsen

2 år (velges for 2 år)
2 år (velges for 2 år)
2 år (velges for 1 år)
1 år (velges for 1 år)

Revisor
Vararevisor
Avlsråd:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Valgkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

1 år (velges for 1 år)
1 år (velges for 1 år)
1 år (velges for 1 år)
1 år (velges for 1 år)

Valgkomiteen fant ingen forslag til valgkomite og det foreslås at styret får fullmakt til å finne
noen.

