
Protokoll fra årsmøte  5/3-2019 
Sted: Mortens Kro 

Trondheimsveien 3, 1481 Hagan 
 
1    Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Leder ønsker velkommen 
Innkalling og dagsorden godkjent 
 
2    Konstituering 
Møteleder:    Harald Bruflot 
Referent:        Ellen Bergli 
Underskrive protokollen:   Ove Myhre og Christian Bakke 
Tellekorps:     Bjørn Larsen og Magnus Skattebøl 
Årsmøte godkjente fullmakter: 13 
Fremmøtte stemmeberettigede: 29 + 1 som ankom etter møtets start 
Totalt 43 stemmeberettigede 
 
3   Årsberetning for 2018 
Leder Ernst ønsket å takke alle som bidrar til de mange aktivitetene som 
arrangeres i klubben. Styret har ikke hatt noen tunge saker og arbeidet har 
foregått i en hyggelig tone.  
Karolina Siwka ble av styret i 2018 oppnevnt til å fungere som hårviltkontakt. Det 
nye styret skal utarbeide retningslinjer for funksjonen. 
 
Ellers ingen kommentar og styrets årsberetning ble tatt til etterretning. 
 
Årsmelding Jaktrådet 2018 
Ingen kommentarer og årsmelding ble tatt til etterretning 
 
Årsmelding Utstillingsrådet 2018 
Ingen kommentarer og årsmeldingen ble tatt til etterretning 
 
Årsmelding Avlsrådet 2018 
Kommentar i forhold til valpeformidling -  litt unøyaktighet i årsmeldingen da 
etterspørsel etter valper er størst når det gjelder jakt til fugl. Inntrykket er at Kull 
med ikke godkjente foreldre har størst interesse fra bruk til hårvilt 
 



Helse – Ektopisk Ureter- 12 hunder er undersøkt ved Evidensia Dyreklinikk 
Groruddalen. 5 hunder har fått påvist EU. Dette gir ikke et riktig bilde av 
utbredelsen i rasen da 3 av tilfellene kommer fra samme kull. 
 
Når det gjelder RAS er dette et dokument som avlsrådet har revidert og sendte til 
høring i 2018 og kommentarer er mottatt. RAS skal godkjennes av NKK og gjelder 
for 5 år.  
Jaktprøveresultater: Svært gledelig for rasen med så mange sterke prestasjoner på 
jaktprøve og utstilling.  Norsk Derby hvor Eva Kulstadvik og Karma deltok og gikk til 
finalen med sterke prestasjoner ble fremhevet som en milepel for rasen. Frøya til 
Harald Bruflot med Norsk Jakt championat og vinner av Fullkombinertpokalen ble 
også nevnt som sterke prestasjoner i 2018. 
 
Årsberetning ble tatt til etterretning med de kommentarene som er nevnt 
ovenfor. 
 
Årsmelding Grosser 2018 
Christian Bakke og hans sterke prestasjoner med sine hunder blir ofte kommentert 
i fuglehundmiljøet, på jaktprøver, av dommere og utøvere. Svært hyggelige 
tilbakemeldinger som bidrar til positiv oppmerksomhet for rasen.  
 
Ingen ytterligere kommentarer og årsberetningen ble tatt til etterretning. 
 
4    Regnskap 2018 
Kasserer Frode informerer litt om tallene i regnskapet. Klubbens inntekter/status 
går litt ned, og årsaker har bla. sammenheng i at det er mindre overskudd på 
sommersamlingen. Det er vanskeligere å skaffe lotterigevinster nå enn for noen år 
tilbake, og klubben må kjøpe inn litt gaver. Bladet Fuglehunden er en stabil 
kostnad. Tilbudet om lavlandstrening har i år vært gratis til de som stiller for første 
gang, og motiverer forhåpentligvis til å stille på prøve.  
Forslag om å støtte apportkurs. Gratis apportprøve til de som deltar på kurs kan 
bidra til økt aktivitet. Det skal kun betales deltakeravgift til NKK/FKF. Klubbens 
varelager bør telles og stemmes av. 
Det nye styret ble også anmodet om å vise arrangementsregnskap for det 
kommende regnskapsåret.  
  
Revisjons beretning ved Anne Grete Sætrang ble lest opp og tatt til etterretning.  
 



Årsmøtet godkjente regnskapet for 2018 med de kommentarene som er nevnt. 
 
Årsmøtet besluttet å behandle budsjettet etter innkomne saker, på grunn av 
avhengigheter mellom saker og budsjett. 
 
5    Innkomne forslag 
 
5.1. Sak fra Harald Bruflot - Utredning av NMLK sitt forhold til Kleiner 
Münsterländer internasjonal 
Hva har vi fått ut av medlemskap til KLMI (interesseorganisjasjon). Fremmer 
organisasjonen hundeholdets interesser, aktiviteter, utvikling i Norge. Forslaget 
innebærer at påtroppende styre skal utrede de momenter som er nevnt i forslaget 
og legge fram en begrunnet anbefaling for neste års årsmøte.  
 
Styret støtter forslaget. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 
5.2. Sak fra Christian Bakke - Avlsgodkjenning uten jaktpremie.  
Bedømmelse på treningssamling må være gjort av minst 2 forskjellige autoriserte 
fase 2 instruktører.  
Saken er slik at det er utarbeidet nye krav til utdanning av fase 2 instruktører. Det 
er ikke lenger et krav om jakterfaring som det tidligere var.  Men det er klubben 
selv som melder inn EGNEDE kandidater til fase 2 utdanning , og har et stort 
ansvar for at det er kvalifiserende og egnede personer. Anmodning fra årsmøte 
om at styret vurderer om kandidatene som får muligheten er egnede 
 
Forslaget ble nedstemt mot 1 stemme 
 
5.3.    Sak fra avlsrådet kleiner – Arvelig sykdom hos Kleiner Münsterländer-
Ektopisk ureter. 
Det er utarbeidet to forslag/tiltak for å kartlegge sykdommen i Norge. Styret har i 
utgangspunktet støttet alt B(se forslag til vedtak: tillegg til avlskriterier) 
Det kommer frem mange momenter fra oppmøtte medlemmer, med betydning 
for saken 

• Undersøkelsesmetoden som gjøres ved ultralyd er upresis og ikke god nok 
til at man kan stole på resultatene og anbefale/stille krav om undersøkelse 
av avlshunder. 

• Uenighet blant veterinærer om hvilke metoder som er gode nok, stor 
usikkerhet. 



• Ikke nok kunnskap blant veterinærer om EU.  
• Hvilke veterinærer har erfaring i diagnostisering av EU, er enkelte 

selvutnevnt til å uføre en så viktig oppgave. 
• Metoden CT med kontrast viser seg å være mer presis enn ultralyd. 

Undersøkelsen er svært kostbar. 
• Kartlegging av gener ved blodprøver og utstryk er en sikker metode, men 

krever enormt med ressurser. 
• Tilfelle av ultralyd undersøkelse i Danmark hvor hund fikk påvist EU, men får 

fri ved undersøkelse i Tyskland. 
• Et stort ansvar å pålegge undersøkelse når det er så stor usikkerhet. 
• Vi har en liten rase (liten populasjon). Har vi mulighet til å begrense 

avlshunder med så stor usikkerhet både når det gjelder 
undersøkelsesmetoder og arvbarhet. Kun 5 hunder påvist. 3 av hundene 
etter hannhund med påvist EU. 

• Dette er trolig en sykdom som ikke er ny for rasen i og med at hunder kan 
ha det uten å vise symptomer. Gjør vi det større enn det er? 
 
Det ble fremmet endringsforslag til årsmøtet om at saken utsettes og at 
alternativ A og B forkastes. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt og 
innebærer at saken utsettes og at avlsrådet og påtroppende styre må jobbe 
videre med dette. Innhente ekspertise, utredes grundigere, hva gjør andre 
klubber/raser i forhold til sykdommen. Kontakt med NKK 
helseavdelingen/veterinærhøgskolen, osv. 
 

5.4.   Sak fra avlsrådet kleiner og grosser 
Forslag til endring i regelverk for tildeling av Working Class Certificate(WCC) for 
norske hunder 

 
Dette er en sak som ble fremmet på et styremøte august 2016 for årsmøte 1. mars 
2017 v/Inger Johanne Kjorstad. En arbeidsgruppe har jobbet med saken i forhold 
til NKK og RU 
Regelverket sier…..11.7.2 Working Class Certifikate. Utenlandsk eid hund, må 
dokumentere brukskrav ved å fremlegge WCC på utstilling (utstedt av sin 
nasjonale kennelklubb) for tildeling av certifikat. WCC må være påført prøvetype 
og premiegrad. 

 
Det er kommet argumenter om at konvertering av Tyske prøver gjøres i Sverige. 
Det er visst nok en dommer i Sverige som har myndighet til å konvertere resultat 



fra HZP og VJP (unghundtester) til premiegrad i det Svenske systemet. I Norge har 
vi ikke den samme muligheten og må følge regelverket i henhold til NKK. 

 
Det fremsatte forslaget lar seg ikke gjennomføre etter Norsk regelverk, og 
forslaget ble enstemmig nedstemt. 
 
6 Budsjett 
 
Budsjett posten som var foreslått til EU undesøkelser beholdes, men posten 
knyttes til «helserelaterte» oppgaver og ikke spesifikt EU undersøkelser. 
 
Posten på 10 000 kr til avlsrådet kleiner internasjonal avlskonferanse, avkomst 
granskning fjernes fra budsjettet.  Budsjettet for 2019 inneholder en post på 5000 
kr for årsmøte KLMI. 
 
Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt med ovenstående endringer. 
 
7    Valg - verv for 2019 
Valgkomiteen har gjort en stor jobb og innstillinger ble lagt frem for årsmøtet. . 
Det har ikke kommet forslag til andre kandidater enn de som valgkommiteen har 
foreslått 
 
Valget ble gjennomført ved at årsmøtet med akklamasjon valgte medlemmer til 
styre og rådsmedlemmer funksjon for funksjon: 
 

Leder Ernst Evensen 1 år (gjenvalg) 

Nestleder Harald Bruflot 1 år 

Styremedlem Jan Teigen 2 år 

Styremedlem  John Petter Gundersen  1 år 

Varamedlem Kristin Ruud Alvseike 1 år 

Varamedlem Kirsti Danielsen 1 år 

AR Kleiner Thea Thingelstad Eeg 2 år 

 Siv Nesheim 2 år 

 Karolina Siwka Ikke på valg 1 år igjen 

 Ellen Bergli Ikke på valg 1 år igjen 

AR Grosser Erik Myrum Ikke på valg 1 år igjen 

 Bjørn Larsen 2 år gjenvalg 



 Magnus Myhrheim Ikke på valg 1 år igjen 

Jaktrådet Geir Kjøpsnes Ikke på valg 1 år igjen 

 Bent Roger Haugan Ikke på valg 1 år igjen 

 Magnus Skattebøl 2 år 

Utstillingsråd Hanne Merethe 
Buerengen Haugan 

2 år 

 Edvard Rustad 2 år 

 Trond Jacobsen 1 år – for å sikre 
kontinuitet 

Valgkomite Bjørn Roar Eriksen Ikke på valg 1 år igjen 

 Eva Kulstadvik 2 år 

 Pål Berge 2 år 

Vara til valgkomite Henriette Seyfarth 2 år 

Revisor Anne Grete Sætrang 2 år 

Vara revisor Maiken Kristin P. 
Lyngnes 

2 år 

 
 

 
7     Orienteringssak fra styret.  
Endringer i reglementet for årets hunder, kleiner og grosser münsterländer er 
vedtatt av avlsrådene og det avtroppende styret, etter at forslag ble sendt ut på 
høring og høringssvar innarbeidet i forslag til nytt regelverk. Det nye regelverket 
er gjeldende fra og med 2019, og årsmøtet ble informert om de nye reglene. 
 
Bakgrunnen for endring av regelverket var etter initiativ fra avlsrådet i 2017 . 
Dette ble annonsert på klubbens hjemmeside og flere medlemmer kom med 
innspill. Bla at det for noen premieringer ga lite poeng. Eks premieringer i VK, og 
deltakelse i høystatusløp for unghunder. Fullkombinert er en prøveform klubben 
ønsker å fremme og gir muligheter til jakt championat. Kategorien 
samlekombinert endres slik at fullkombinert også teller med, og 1 AK 
fullkombinert gir større uttelling enn 1 AK samlekombinert 

 
Avlsrådene mener det primært ved kåringen av årets munster, er å øke lysten til å 
delta aktivt i konkurranser. Man ønsker å få med bredden når vi skal jobbe frem 
rasen og ikke legge så stor vekt på enkeltprestasjoner på VK nivå. Det er flott at 



noen får dette til med sine hunder, men den avlsmessige fremgangen kommer 
ikke av enkelt hunder, men rasen som helhet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dato:                                                                                 Dato: 
 
 
________________________                                     ________________________ 
Christian Bakke                                                              Ove Myhre 

Protokollunderskriver                                                   Protokollunderskriver 
sign.                 sign. 
 


