
Innkalling Å rsmøte i Åustralske Gjeter 
hunder Norge 

Årsmøte vil holde sted i Norsk Kennel Klubbs lokaler på Bryn i forbindelse med 

Dogs4All. 

Dato: Lørdag 24.november 

Kl: 18:30  

 

Det vil være mulig for dere som ikke har mulighet til å komme på møtet og 

forhåndstemme på innkomne saker. Dette vil skje via mail til 

australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no , avstemmningen vil være åpen. 

Det skal kun stemmes med JA eller NEI svar, evt begrunnelser vil kun skje ved 

personlig oppmøte. Det skal også legges ved medlemsnr i stemmemailen 

(finnes i dogweb eller på baksiden av Hundesport) 

 

Saksliste 

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 

protokollen 

2. Årsberetning 

3. Regnskap med revisors beretning 

4. Budsjett for 2013 

5. Planer for drift og aktiviteter 2013 

6. Fastsetting av kontingent? 

7. Innkommet sak: Bruksmeritter for Australsk Kelpie (Mulighet for 

forhåndsstemme) 

 

 

 

mailto:australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no


Valg 

Leder: Jeanette Hatteberg (tar ikke gjenvalg) forslag Marie Andersen 

Nestleder: Linda Høyem Thrygg  

Sekretær: Marie Andersen (tar gjenvalg) forslag Marianne Nordengen 

Kasserer: Heidi Kvaløysæter 

Styremedlem: Gitte Johannessen (tar ikke gjenvalg) forslag Anette Henriksen 

Varamedlem: Gry Erlandsen 

Varamedlem: Tine Hansen 

Det er da altså leder, sekretær og varamedlem som står for valg i år. 

Valg av valgkomitee: 

Monica Torgersen (tar gjenvalg) 

Benedicte Haukanes (tar ikke gjenvalg) velges ny ved årsmøte 

Janne Gregersen (tar ikke gjenvalg) velges ny ved årsmøte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding fra styret i AGN 2012 

Styret 2012 

Leder: Jeanette Hatteberg 

Nestleder: Linda Høyem Thrygg 

Sekretær: Marie Andersen 

Kasserer: Heidi Kvaløysæther 

Styremedlem: Tine Hansen 

Varamedlem: Gry Erlandsen 

Varamedlem: Gitte Johannessen 

 

Styret har hatt 7 styremøter innen årsmøtet, og har hatt omfattende 

mailkontakt gjennom hele året. 

Styret søkte NKK får MH i juni, men måtte utsette grunnet mangel på figurant, 

dommere og annet personell. Denne ble nå avholdt i Båstad 28.10.12 med 8 

ekvipasjer påmeldte. 

Andre saker styret har jobbet med: 

- Jobbet med å få alt på plass til utstillingen og LP stevnet mai 2013 

- Søkt om ny MH i 2013, sammen med et figurantkurs. 

- Har fått utkast ang logo til klubben, evt en endring er ønsket. 

- Ny lovmal er utarbeidet etter fjorårets årsmøte. 

 

 

Fredrikstad, 24.oktober 2012 

Styret 

 

 



 

Saker 

Sak 7. Bruksmeritter på Australsk Kelpie 

Det er fremmet et forslag ang krav til bruksmeritter for utdeling av Cert på 

Australsk Kelpie: 

«Australsk Kelpie er en bruksrase og den bør bevares som dette. I våre 

naboland Sverige og Finland fins det krav om bruksmerittering for å oppnå 

nasjonal championat. 

Norge bør følge deres eksempel og også sette krav til dette for å bevare rasen 

som den gode brukshunden den er.» 

1 eller flere av punktene under skal da være innfridd for utdeling av Cert. 

Tilleggskrav: 

GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE OG GJETERHUNDER: 

Australian Kelpie: 

Hunden må ha en av følgende premieringer: 

- NKKs kåringsprøve – bestått  

- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Bestått en av følgende 

prøveformer: IPO1, BHP1, ScHH1, SL1, VPG, SPH1.  

- Opprykk fra kl 1 i RSP eller RRP  

- NKKs brukshundprøve med opprykk fra D til C 

- Godkjent gjeterhundeprøve minimum 60 poeng. 

 

 

 

 

 



Aktiviteter 

Australske Gjeterhunder Norge har i år arrangert: 

- Helgekurs i spor 

- Helgekurs i brukslydighet 

- MH 

- Planlagt samling på Torpemoen ble avlyst grunnet lite påmeldte. 


