INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Norsk Dobermann Klub avholder sin generalforsamling;
Lørdag 22. april 2020 kl. 19:00. Sted: Hotell Clarion Collection hotel Astoria , Hamar.
Saksliste:

01/22 - Godkjenning av innkalling
02/22 - Valg av 1 møteleder, 2 referenter, 3 tellekorps & 2 underskrive protokoll
03/22 – Årsberetninger
•
•
•

Styret
NDK-Bergensgruppen
Treningsgrupper (til orientering)

04/22 - Regnskap 2021
05/22 - Innkomne forslag/saker. Benkeforslag godtas ikke.
06/22 – Forslag om æresmedlemsskap
07/22 - Budsjett 2022
08/22 – Valg. Benkeforslag godtas ikke.
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3. ÅRSBERETNING NDK
Styret har bestått av:
Leder:

Lisbeth Berge Karlsen

Nestleder:

Bente Line Nordtveit

Styremedlem:

Ingar Andersen

Sekretær:

Siw Monica Waagbø

Kasserer:

Anne Mari Husebø

Vara:

Tanja Kotte

Vara:

Petter Andreas Hjortdal – trakk seg fra sitt verv

Valgkomiteen:
Leder:

Svein Nordtveit

Medlemmer:

Frank Fosse og Veronica Cloin

Vi har hatt et frafall fra styret i 2021, et varamedlem. Vi har behandlet 98 saker og det var 197
medlemmer i NDK i 2021.
Medlemmer og registrering:
Pr 01.04.2022 har vi 165 hovedmedlemmer, 14 husstandsmedlemmer og 4 Æresmedlemmer.
Det er 10 valpekull med totalt 76 valper og 5 importer i 2021, som er registrert hos NKK.
Dobermannposten:
Redaktør: Veronica Nakken. Det har blitt utgitt et nummer i 2021
Avdelinger og treningsgrupper:
Viser til egne rapporter og regnskap.
DCM:
Vi har til tider ventelister på å få låne vestene som NDK har kjøpt inn til bruk av sine
medlemmer for å teste hundene sine for DCM.
Dette er det samme som i 2020, så vi er meget godt fornøyd.
MH:
Vi hadde også i år MH (mentaltest) på Kløfta. Et vellykket arrangement, se referat fra
testkomiteen om dette.
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Utstilling:
NDK har arrangert 4 spesial utstillinger i 2021. Det var veldig stort påmeldingsantall på vårt
valpeshow på Leirsund. Vi måtte ha 3 dommere der. Vårt eget medlem Nanette Berge Karlsen
dømte valpeshow for første gang. Denne utstillingen har vært hovedinntekten til klubben
siste året da de nationale utstillingene måtte avlyses grunnet covid.
Grand Prix Vinner i Trondheim var det 2 valper og 12 voksne påmeldt, her ønsker vi oss enda
flere i 2022, dette er en utstilling i forbindelse med NKK Trondheim (cacib utstilling)
Norsk Dobermann Klub vinner var det påmeldt 15 dobermann og 2 valper. Dette er et antall
vi håper stiger, men under visse omstendigheter så må vi si oss fornøyde med det og takke de
utstillerene og oppdretterene som jobber for å få med seg sine på utstilling.
Grand Prix vinner Oslo hadde vi påmeldt 13 dobermann påmeldt.
Vi håper at antallet stiger i 2022 da vi har hatt flere kull i landet enn det det har vært på mange
år 
Grand Prix vinneren i Stavanger ble avholdt med rasespesialist da flere medlemmer
etterspurte dette på nett. Dessverre så vistes ikke det på påmeldingsantallet, de som etterspurte
meldte heller ikke på her. Det var 10 påmeldte Dobermann.
Utstillingskomiteen.
Kamerataften:
Det ble arrangert kamerataften ifbm spesialen i Leirsund i juli. En meget hyggelig kveld med
god mat og dans. Det var også utdeling av Rosetter og tegninger til alle som var kommet med
på årslistene til klubben i 2021.
Årsrapport 2021 Mentaltestkomiteen
Mentaltestkomiteen har i 2021 bestått av Åse Kari Bohlin, Charlotte Sveen og
Camilla Aguilar.
Mentalbeskrivelse Hund (MH) skulle vært avholdt i mai, men grunnet covid måtte den flyttes
til august.
Testhelgen 28- 29 august var fullbooket, vi hadde også noen på venteliste.
Av Dobermann var det 3 påmeldte, alle fikk gjennomført MH og gjorde flotte tester.
Ekstra stas er det når så unge hunder tar test, og gjør det veldig bra.
Vi hadde en kjempeflott testhelg med strålende vær
I forkant av testhelgen hadde vi dugnad. Da stilte det mange fra NDK TG Gardermoen, i
tillegg til oss i komiteen.
Dommere på årets MH var Bente Line Nordtveit og Camilla Aguilar.
Det var en super fin arbeidsgjeng, og vi fikk flere tilbakemeldinger på at folk følte seg veldig
velkommen og ivaretatt gjennom løypen med blide, flinke og positive testleder/figuranter og
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dommere.
-Slike tilbakemeldinger gjør at det er verdt alle timene vi legger ned i forkant, under og etter
testene
Av personlige grunner måtte dessverre Åse trekke seg fra komiteen. Vi skulle så gjerne hatt
henne med videre på laget. Alltid like hjelpsom, flink og blid
Stor takk til alle som har bidratt både før, under og etter testen. Dere har gjort en kjempe
innsats.
Mvh
Leder Mentaltestkomiteen
Camilla Aguilar

Informasjon:
Klubben bruker aktivt hjemmesiden, facebook, instagram og Dobermannposten i sin
kommunikasjon til sine medlemmer.
Samarbeid nasjonalt og internasjonalt:
NDK avga sin stemme under årets RS.
IDC Representasjon:
Denne kongressen /utstillingen ble avlyst i 2021 grunnet pandemien. Lisbeth Karlsen og
Bente Line Nordtveit representerer NDK i 2022, da de var påmeldt som representanter i 20 og
21.
Styret ønsker å takke for året 2021, det har hvert et spesielt år igjen. Men i skrivende stund så
har verden begynt å åpnet seg igjen.

Årsberetning-2021 for NDK-Bergensgruppen
NDK-Bergensgruppen arrangert MH (mentalhelsetest) på høsten, 8 hunder var påmeldt.4 av
disse var dobermann og alle gjorde supre tester.Ettersom fjoråret var preget av korona, ble det
ikke arrangert utstilling.Vi har hatt noen felles lydighetstreninger.
-Vi leter fremdeles etter et fast sted å trene.
MVH
Styret NDK-Bergensgruppen

Side 4 av 11
	
  

Generalforsamling 05.04.2022 for NDK-Bergensgruppen
Møtestart kl.18.25, og møteslutt KL.18.40
-Bente Line starter med å ønske velkommen, og vi velger:
*Møteleder: Turid Mellingen
* Underskriver: Svein Nordtveit og John Tore Mellingen
* Referent: Linn Prestø
Bente Line leser opp årsberetning, dette ble godkjent.
Innkallingen er godkjent.
Turid Mellingen leser opp regnskapet, dette ble godkjent.
Utgiftene var på 15.126,76Kr, inntekter 17.638,3kr.
Balansen i banken pr.31.12.2021 er 526 844,64Kr pluss kontantkasse på 7.841 Kr.
Kasserer anbefaler å sette kontat kassen inn i banken. Dette skal gjøres.

- Valgkomiteen sitt forslag til nytt styret, ble valgt inn.
Styret for 2022 er:
Formann: Bente Line Nordtveit
Nestformann: Nicolae Stefan
Sekretær: Linn Prestø
Kasserer: Turid Mellingen
Styremedlem: Kristoffer Vassbotten Olsen
Vara: Svein Nordtveit
Vara: Eva Skaar
Revisorer: John Tore Mellingen og Svein Nordtveit
Styret er valgkomite.
Innsendte forslag:
Ingen innsendte forslag.
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REGNSKAP

Regnskapet vil bli lagt fram på generalforsamlingen, det blir også sendt
etter på mail, og lagt ut på NDK sin hjemmeside.

5,1 forslag
Ønsker med dette å legge frem forslag om nye æresmedlemmer.
Bente Line og Svein Nordtveit.
Begge har vært aktive medlemmer siden 1987 og har alltid vært positive pådrivere for NDK,
og en enorm ressurskilde. Bente Line har hatt mange verv i klubben. Hun har sittet som leder
for NDK Bergensgruppen siden 2003, hennes og Sveins innsats der har vært uvurderlig og de
er storparten av grunnen til at Bergen enda har en gruppe. Styreverv i hoved klubben kan
nevnes - både som nestleder (Bente Line) og leder av valgkomiteen (Svein). Bente Line er
også dommer på mentaltester. Hun var på kurs da MH ble innført i Norge, og dømt for
klubben sin siden den gang.
Kort sagt har NDK hatt både positiv økonomisk vekst av deres medlemskap, men de er
klubbens ansikt utad som vennlige, imøtekommende og kunnskapsrike.
Mvh Siw Monica Waagbø
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Årsrapport og GF fra Norsk Dobermann Klub Treningsgruppe Troms
NDK TG ÅRSMØTE/GF 31.03.2022

Tilstede: Trygve, Therese, Heidi, Anette, Marie, Marita
SAK 1: Valg
Leder: Trygve
Kasserer: Marie
Rik-ansvarlig: Marita
2 styremedlemmer: Anette og Heidi.
Marie: org nr i Brønnøysund og ordner med konto
Marita skriver ref og sender til HS
SAK 2: Utstilling 11.juni 2022
Ansvar: Therese punching NKK
Marita holder kontakt med HS
415,- per hund, valp 300,Leie klubben 1000,Dommer 1200,- Gave
Ringsekr 600-700,Skriver: Therese
Rosetter – Marita bestiller og legger ut for rosetter
Annonse: Veronika, Marita kontakter
Premier: Heidi
SAK 3: Treninger
Torsdager- ulike plasser og tider avtales fortløpende på NDK Tromsø FB-gruppe.
Oppstart torsdag 7.april kl 17.30.
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Norsk Doberman Klubb, Team SlagenÅrsmøte 24.03.2022
Til stede: Ingar Andersen, Erik Oxaal, Veronica Wilhelmsen, Phillip Brunsell Andersen,
Henning Mathisen.
Styret har bestått av Ingar Andersen, leder og Henning Mathisen, kasserer.
Referent: Henning Mathisen
1. Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent
2. Årsberetning.
Gjennomgått og godkjent
3. Regnskap.
Gjennomgått og godkjent
4. Valg.
På valg: Leder. styremedlem/ nestleder og kasserer. Leder har vært Ingar Andersen og
kasserer Henning Mathisen.
Erik Oxaal ble valgt som ny leder, Ingar Andersen som nestleder/ styremedlem og
Henning Mathisen som kasserer. Valget var enstemmig.
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Årsregnskap	
  Team	
  Slagen	
  2021	
  
	
  Bankkonto	
  pr	
  01.01.20	
  
Bankkonto	
  pr	
  31.12.21	
  

	
  
	
  
3491,3	
  
2230,3	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  Utgifter:	
  
	
  
4800	
  
Baneleie	
  
0	
  
Kursmateriell	
  
2000	
   Drift/Vedlikehold	
  
0	
  
Prøveavgifter	
  NKK	
  
0	
  
Seminar	
  for	
  medl.	
  
0	
  
Utstyr	
  
Leie	
  av	
  hall	
  til	
  trening	
  
	
  
Vedlikehold	
  

	
  
	
  
	
  
	
  Regnskap	
  pr	
  31.12.22	
  

klipper/aggregat.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
6800	
  

	
  
Inntekter:	
  
Medlemskontigent/Treningsavgift	
  
Kurs/	
  studieforbundet	
  
Utleie	
  av	
  bane	
  
Støtte	
  fra	
  NDK	
  
Inntekter	
  seminar	
  
Kredittrenter	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
7500	
  
0	
  
312	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
271	
  
	
  
	
  
	
  
7883	
  

	
  
	
  
	
  Resultat	
  2021	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
-‐1083	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Av innestående beløp pr.31.12.2021, skal det betales 7500 kr i leie av banen. Det har vært en
utestående kontingent, denne ble betalt i februar 2022. Det forventes 3-5 nye medlemmer i
2022. I tillegg vil det bli søkt NDK om støtte. Det har dette året ikke vært mulig å holde
kurs/seminarer for å skaffe inntekter.
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- Året som gikk bar også preg av korona nedstengning. Vi har fått trent litt, og noen av oss var
også med på noen IGP konkurranser.
Henning og Diva stilte på et par IGP2 prøver, men det manglet litt på treningen, så de kom
ikke helt i mål.
Erik og Ravn stilte på FCI NM i August, men endte med disk i gruppe C da Ravn ikke ville
slippe. Dette var nok pga at Ravn gikk inn så hardt på motprovet at han fikk brudd i
overkjeven og det medførte mye smerte at han ikke slapp på kommandoen. Dette var synd da
resten av programmet gikk bra.
Neste gang ut for Erik og Ravn var på Svensk rase mesterskap (03.10), hvor de fikk bestått
IGP 3 med 261 poeng.
Så var det Sandefjord cup, der ble det en miss i Sporet og de fikk ikke godkjent.
Siste runden for ekvipagen var i Vennesla HK 14.11 hvor de endelig klarte første stikk i
kravet til deltagelse på IDC VM. Det ble 255 poeng og A 85-B 85-C 85
Chuck og meg stilte også på FCI NM i år og det gikk så bra at vi vant ( A89 - B90 - C95,
sammenlagt 274)
Vi stilte også på Sandefjord cup hvor det gikk enda bedre og vi kom best ut i alle tre grenene.
Det var litt artig for det har jeg aldri klart før på samme stevne. Det ble A94 - B93 - C95,
sammenlagt 282.
Ser også ut som vi får noen flere medlemmer i 2022, noe som er positivt for gruppa.
Mvh
Ingar Andersen
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(Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt
med tydelig avsenderadresse og navn. De som ikke er utfylt riktig, blir forkastet.)

STEMMESEDDEL VALG AV TILLITSVERV I NORSK DOBERMANN KLUB
Stemmeseddelen sendes til: Svein Nordtveit, Nygårdsvikveien 57, 5165 Laksevåg
Verv

Navn

Info

JA

Valg til styret: (Ett kryss per kandidat)
1 kryss mulig
2 år Kasserer

Anne Mari Husebø

2 år, Valgkomiteens innstilling

Styremedlem 2år

Veronica Cloin

2 år, Valgkomiteens innstilling

Styremedlem 2år

Ingar Andersen

2 år, Valgkomiteens innstilling

Varamedlem 1 år

Tanja Kotte

1 år, Valgkomiteens innstilling

Varamedlem 1 år

Frank Fosse

1 år, Valgkomiteens innstilling

1 kryss mulig

2 kryss mulig

Valg til valgkomité: Ett kryss per kandidat, 3 kryss mulig
Leder 1 år

Svein Nordtveit

Medlem 1 år

Line Therese Urke

Medlem 1 år

Reidun Elsrud Hofve

Styret pr. i dag
Leder:

Ikke på valg
Lisbeth Berge Karlsen

Nestleder:

På valg
Bente Line Nordtveit

Kasserer:

På valg
Anne Husebø

Styremeldem:

Ikke på valg
Siw Monica Waagbø

Styremedlem:

På valg
Ingar Andersen

Vara:

På valg
Tanja Kotte

Vara:
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