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PROTOKOLL 

FRA ÅRSMØTET 08.03.2022 kl 18:30 
STED: Teams 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Leder ønsket velkommen.  

 Sak 5, revisjonsrapport ble flyttet fram til første sak i regnskapsdelen. 

 Innkallingen og dagsorden godkjent 

 

2. Konstituering 

 Møteleder: Kristin Ruud Alvseike 

 Referent: Nils Roar Sælthun 

 Tellekorps: Frode Haugli, Stig Hovland 

 Underskrive  

 protokollen: Ida Aune Ødegaard-Ruud, Henriette Seyffarth 

 Årsmøte godkjente fullmakter: 3 

 Fremmøtte stemmeberettigede: 43 

 Totalt 46 stemmeberettigede. 

 

3. Årsberetninger 

 Styrets årsberetning 

 Kristin Ruud Alvseike orienterte 

 
 Antall medlemmer i 2021 var 547, opp fra 468 forrige årsskifte. 

 Styrets arbeid: 

• 7 ordinære styremøter mellom årsmøtene 

• 1 utvidet styremøte med alle medlemmene i rådene og hårviltkontakt 

• Referater på hjemmesidene våre 

• «DK-forum» – vi ønsker tettere kontakt med DK-ene og  

økt aktivitetstilbud i distriktene 

• Spørreundersøkelse – gir viktig informasjon om hva eierne er opptatte av samt 

hundenes helse og egenskaper  

• RU-møter (Raseutvalget i Fuglehundenes forbund) 

• Fondsstyret – gitt støtte til treningssamlinger i regi av tre distriktskontakter 

• Instruktørkurs – flere NMLK-medlemmer utdannet 

• KLM-International - sagt opp medlemskapet iht vedtak på forrige årsmøte 

• Hårviltkontakt – egen sak 

Høydepunkt 2022: 

• I 2022 fyller NMLK 50 år. 

Markeres i forbindelse med sommersamlingen og spesialutstillingen på Toftemo, 

Dovre 10. – 12. juni  
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• NMLK skal arrangere NM Skog i Steinkjer 21. – 23. oktober.  

Vi har søkt om å få tildele årets konge- eller NKK-pokal  

 Takk for innsatsen til alle som bidrar og engasjerer seg! 

 Styrets årsberetning ble tatt til etterretning. 

 

Avlsrådet grosser münsterländer 

 Erik Myrum orienterte. Følgende hadde ordet: Elisabeth Westby 

 Det er for tiden 6 godkjente avlshunder i Norge, 2 hannhunder og 4 tisper. 

 En ny avlshund godkjent. 

 Det er ca 60 grossere i Norge. En import fra Tyskland og en mulig fra Sverige. 

 

 Avlsrådets årsberetning ble tatt til etterretning. 

 

 Avlsrådet kleiner münsterländer 

Andreas Hervik orienterte. 

NKK har registrert totalt 16 kull i Norge i 2021, hvorav 5 er godkjent av klubben. Det ble 

registrert 103 valper fra disse 16 kullene, 46 hanner og 57 tisper. 

NKK har registrert 13 importerte kleiner münsterländere i 2021. 

Totalt antall registrerte valper: 116 ( 52 hanner og 64 tisper). 

Det er svært stor etterspørsel etter valper. 

Avlsrådet har arbeidet etter avlsplanen for 2017-2027. Det er blitt godkjent 8 avlshunder 

og 4 parringer. 3 av de godkjente paringene forventes gjennomført i 2022. 

 

Under avsnittet jaktprøveresultater ble det gjort oppmerksom på et par mindre feil i den 

utsendte teksten - årstallet skal være 2021 (i stedet for 2020, to steder) og at 20 KM er 

jektpremiert (i stedet for 18).  

 

 Avlsrådets årsberetning med nevnte kommentarer ble tatt til etterretning. 

 

 Utstillingsrådet 

 Norman Weisz orienterte. Følgende hadde ordet: Inger Johanne Kjorstad. 

Av rådets hovedaktiviteter ble Camp Villmark avlyst i 2021. Sommersamlingen med 

spesialutstilling og klubbmesterskaper gikk som planlagt, og Fellesutstillingen ble 

arrangert etter en utsettelse. 

Dommer på spesialutstillingen var Marianne Holmli. 29 kleiner stilte. 

Dommer for Münsterländerklassene på fellesutstillingen var BirteWold Myhre. 15 hunder 

stilte. 

Sommersamlingen med jubileumsfeiring og spesialutstilling blir 10 til 12. På Toftemo. 

Representanter fra nordiske søsterklubber blir invitert. 

  

 Utstillingsrådet årsberetning ble tatt til etterretning. 

 

 Jaktrådet 

 Christian Bakke orienterte. 

 Aktiviteter i 2021: 

 Apportprøve Gjerstad, arr. Marianne Höglund. 32 hunder, 24 premieringer. 
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Apporttrening og prøve på Malungen – 18 hunder på trening og 54 på prøve, 33 

premieringer. 

Fullkombinert Budor, arr Eva Kulstadvik. 2 premieringer. 

 

Stangeprøven ble avlyst pga ulv i terrenget. 

 

 Jaktrådets årsberetning ble tatt til etterretning. 

  

 Hårviltkontakt 

 Eirik Tranaas Vannebo orienterte. Følgende hadde ordet: Andreas Hervik 

Nært samarbeid med avlsråd kleiner. 18 henvendelser om allsidig bruk av hund, og 

henvisninger til kull. Ønske om samling/trening, ble ikke gjennomført pga covid-19-

situasjonen. 

  

 Hårviltkontaktens årsberetning ble tatt til etterretning 

 

Distriktskontaktene 

 Jan Teigen orienterte. 

 DK-forum reaktivert med DK-møte 23. nov. Neste møte 14. mars, tar sikte på fire i året. 

 Følgende DKer har levert årsberetninger: 

• DK Buskerud og Vestfold v/ Eva Kulstadvik 

• DK Hedmark v/Finn Arne Tellesholmen 

• DK Telemark og Agder v/Marianne Höglund 

• DK Trøndelag v/Benth Roger Haugan 

• DK Nordland v/ Vidar Stormo 

• DK Østfold v/ Andreas Hervik 

• DK Asker/Bærum v/Henriette Seyffarth  

• DK Oslo og omegn v/ Jan Teigen 

  

 Distriktkontaktenes årsberetning ble tatt til etterretning 

 

4. Revisjonsberetning 2021 

Frode Haugli orienterte. 

 Revisjonsberetningen fra Sætrang Regnskap AS ble gjennomgått. 

 Konklusjon fra revisor er: 

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

klubbens økonomiske stilling 31.desember 2021 og av resultatet og endringene i 

egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

• Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til anvendelse av 

overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

 

 Revisjonsberetningen ble godkjent. 

 

5. Regnskap 2021 

 Frode Haugli orienterte. 

 Balansen viser en egenkapital på 571 228 kr, opp fra 471 873 kr ved utgangen av 2020. 

Årsresultatet var på 99 355 kr, mot 6 342 kr i 2020. Hovedgrunnene er økt medlemsantall 

og lavere driftskostnader. 
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 Regnskap 2021: Godkjent 

 

6. Budsjett 2022   

 Frode Haugli orienterte. Følgende hadde ordet: Harald Bruflot 

Budsjettet er satt opp med 523 500 kr i inntekter og et et lite underskudd, - 2980 kr, Til 

utdannings- og aktivitetsfond er avsatt 30 000 kr, tentativt over tre år, forventet uttak i 

2022 10 000 kr. 

 

 Budsjett 2022 ble godkjent 

 

7. Innkomne forslag 

 Forslag til endring i avlskriteriene ifht eksteriør: 

Sak fra Eva Kulstadvik 

Det står i kriteriene for avlsgodkjenning at det er klassene UK/AK/BK på utstilling som 

skal telle i en avlsgodkjenning. Mener at alle utstillingsresultater fra offisiell utstilling 

etter fylte 9 måneder bør telle. Klassene JK og UK overlapper også hverandre ifht alder 

og for uerfarne hundeeiere kan det være vanskelig å skjønne at de ved å melde på i JK 

melder på i en klasse som da ikke vil telle for en evt. avlsgodkjenning. Foreslår derfor at 

klassen JK føyes til 

  

 Styrets innstilling:   

Styret innstiller på at forslaget ikke blir vedtatt slik det er formulert fra forslagsstilleren. 
Dette fordi forslaget vil innebære at ikke ferdig utviklede hunder vil kunne oppnå 

utstillingsresultater tellende for avlsgodkjenning. Styret er delt i synet på hvilken 

anbefaling som vi ønsker å gi til årsmøtet. Styrets alternative anbefalinger: 

1. anbefale at forslaget med tillegg av en formulering om at minimum 1 av JK 

premieringer må være oppnådd etter 15 måneder. Det vil sikre at hunden også bedømmes 

etter den er ferdig utvokst. 

2. anbefale at forslaget utsettes og at arbeidsgruppen som er nedsatt for å foreslå et 

oppdatert avlssystem for münsterländer-rasene til å gi råd om avl om også å vurdere 

forslaget og konsekvenser av å åpne opp for JK-premiering som tellende for 

avlsgodkjenning.  

 

Følgende hadde ordet: Harald Bruflot, Eva Kulstadvik, Tora Frilstad, Inger Johanne 

Kjorstad, Kristin Ruud Alvseike, Pål Berge, Birte Wold Myhre. 

Forslagsstiller ønsket å legge til i forslaget at «minst 1 av JK premieringene må være 

oppnådd etter at hunden er 15 måneder». Setningen ble lagt til i forslaget som deretter ble 

stemt over 
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Avstemmingen ga 22 stemmer for (19+3) av 46 frammøtte. Forslaget er dermed ikke 

vedtatt, utstillingspremieringer oppnådd i JK klassen skal ikke telle med for eventuell 

avlsgodkjenning.   

Det påtroppende styret tar med forslaget inn til arbeidsgruppa for avlskriterier som en del 

av underlaget for deres arbeid. 

8  Organisering av hårviltkontakt  

Forslag fra styret 

Gjennom et driftsår er det behov for mye kontakt mellom avlsråd kleiner (ARK) og 

dagens hårviltkontakt (Eirik Vannebo) blant annet for å svare på henvendelser både 

angående bruk, trening, hvordan man leter etter valper og kommer i kontakt med 

oppdretter osv. 

Leder i styret har i fjor høst diskutert en modell med Eirik og med leder ARK der man 

legger opp til at kunnskap om bruksområder, egenskaper og linjer er representert i 

avlsrådet kleiner. Konklusjonen er at det vil være en god og bedre modell om slik 

kompetanse er representert i avlsrådet og ikke sitter på siden slik det i praksis er i dag. 

Styret har derfor i samråd med Eirik foreslått at han velges inn som medlem til avlsrådet 

kleiner – se eget punkt om Valg på dette årsmøtet. Med en slik modell som beskrevet 

ovenfor er det ikke lenger naturlig å ha en egen hårviltkontakt. Styret foreslår derfor at 

ordningen med hårviltkontakt opphører. 

 

Følgende hadde ordet: Kristin Ruud Alvseike, Eirik Tranaas Vannebo, Eva Kulstadvik, 

Pål Berge, Harald Bruflot, Patrick Hansen, Andreas Hervik. 

  
Avstemming: 43 av 46 oppmøtte stemte for. Forslaget er vedtatt, ordningen med 

hårviltkontakt opphører.  

 

7. Valg 

Følgende hadde ordet: Bjørn Roar Eriksen, Inger Johanne Kjorstad, Harald Bruflot, Tora 

Frilstad. 

Kommentarer fra valgkomiteen ved Bjørn Roar Eriksen: Behov for klarere retningslinjer 

for prossessen med kandidater – screening, grunngiving. Innspill fra styret på en slik 

prosess er ønskelig før neste valg.  

Det ble stilt spørsmål om hvorfor Eirik foreslås for bare ett år, spesielt sett i lys av sak 8. 

Etter forslag fra Tora Frilstad velges hun for ett år, Eirik Tranaas Vannebo for to år. 

Innstillingen justert i forhold til dette. 

 

Innstilling: 
Leder Kristin Ruud Alvseike Gjenvalg ett år 

Nestleder Harald Bruflot Gjenvalg ett år 

Styremedlem  Jan Teigen Ikke på valg, ett år igjen 

Styremedlem  Stig Hovland To år 
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Vara styremedlem Kirsti Danielsen Ikke på valg, ett år igjen 

Vara styremedlem Lena Fjærem Lemstad Ny to år 

   

Avlsråd Kleiner Hans Ole Ingulfsvann Ikke på valg, ett år igjen 

 Martine Rudi Teige Ny to år 

 Tora Frilstad Ny ett år 

 Eirik Tranaas Vannebo Ny to år  

   

Avlsråd Grosser Erik Myrum Gjenvalg ett år 

 Monica Johansen Ny to år 

 Elisabeth Westby Ny to år 

   

Jaktrådet Patrick Hansen Ikke på valg, ett år igjen 

 Amund Lundqvist Ny to år 

 Hanne Augdal Løe Ny to år 

   

Utstillingsrådet Nils Roar Sælthun Ikke på valg, ett år igjen 

 Hilde Balke Ny to år 

 Normann Weisz Ikke på valg, ett år igjen 

   

Valgkomite Bjørn Roar Eriksen Ikke på valg, ett år igjen 

 Henriette Seyffarth Ikke på valg, ett år igjen 

 Edvard Rustad Ikke på valg, ett år igjen 

 Thea Thingelstad Eeg 

(vara) 

Ikke på valg, ett år igjen 
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Valgt ved akklamasjon. 

 

Avslutning: 

Stor takk for innsatsen til de som trer ut av styre og råd. Påskjønnelse kommer. 

Møtet avsluttet 20:45, etterfulgt av medlemsmøte. 

 

 

Dato: 24.03.2022      Dato: 24.03.2022 

Ida Aune Ødegaard-Ruud      Henriette Seyffarth    

protokollunderskriver      protokollunderskriver 
(sign)        (sign) 

 

 

 

 

 

 


