
 
 

Dagsorden Årsmøte i Norsk Laikaklubb   

Dato: 02.04.16 Sted: Jakt- og Fiskesenteret på Flå Tidspunkt:  13:00 

 

Antall stemmeberettigede til stede: 11 på Flå, 2 på Skype. 

Antall tilstede uten stemmerett: 1 på Flå. 

Sak nr. Beskrivelse 

1.16 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 

Åpning og konstituering av møtet. 
Knut Arild Breda ønsker velkommen, og takker for godt oppmøte. 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent uten kommentarer. 
 
Valg av ordstyrer.  
Vedtak: Knut Arild Breda 
 
Valg av referent. 
Vedtak: Daniel Nilsen 
 
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
Vedtak: Arild-Bjørn Solvang og Trond Trovåg. 
 
Opptelling av stemmeberettigede. 
13 stemmeberettigede totalt. 
1 uten stemmerett. 
 

2.16 Godkjenning av årsberetninger. 
 
Styrets årsberetning. 
Daniel Nilsen gjennomgikk årsberetning. 
Viktigheten av åpenhet og tilbakemeldinger på innsendte styresaker presiseres.  
Vedtak: Godkjent 
 
Medlemsservice. 
Knut Arild Breda gjennomgikk årsberetning. 
Vedtak: Godkjent 
 
Arrangementskomiteen. 
Tatt under medlemsservice. 
 
Avlskontakt(er). 
Årsberetning fra Tommy Sønsterud leses opp av Ariel Thorkildsen. 
 
Det ytres ønske om høringsprosess på forslag av avlskriterier/strategier innad i klubben i 
framtiden.  
 



Det diskuteres muligheten for at avlskriterier for ØSL er like kriteriene som trengs for VSL/REL. 
 
Det presiseres at vi ikke kan fremme kriterier for VSL/REL til NEKF før vi har avlskontakter  for 
disse rasene, men at avlskriteriene vil kunne være tilnærmet like eller helt like. Det vil si at 
eventuelle avlskontakter for disse rasene vil kunne bruke arbeidet som allerede er gjort for ØSL. 
Dette gjør at arbeidet med å få skrevet kriterier for VSL og REL blir vesentlig lettere. 
 
Årsmøtet presiserer at arbeidet som har blitt gjort i 2015 av avlskontaktene Tommy Sønsterud 
og Terje Tovmo er meget bra! 
 
Vedtak: Årsberetningen godkjent.  
 

3.16 Økonomi 
 
-Regnskap 
Revidert regnskap leses opp av Knut Arild Breda. 
Vedtak: Godkjent 
 
-Kontingent 2016 
Forslag: 350,- for medlem og 50,- for familiemedlem opprettholdes. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

4.16 Organisering av Norsk Laikaklubb v/ Ragnar Aspholm og Johan Slåtsveen 

Tilsendt skriv fra Ragnar Aspholm leses opp som ord til saken. 

Skrivet gjengis i referatet: 
Tolkning og kommentarer fra undertegnede,  på Nkk`s hovedstyres svar på søknad fra Norsk Laikaklubb om 
medlemskap i NKK som egen raseklubb, i møte nr 02/16, Onsdag 24. februar 2016, : 
 
"Sak 31 – NYE OG FRAMTIDIGE RUTINER FOR AT RASER KAN TRE UT FRA  EKSISTERENDE KLUBB OG DANNE EGEN 
RASEKLUBB    
Ønske om å danne egen raseklubb og tre ut fra eksisterende klubb skal fremmes som  sak på årsmøte i eksisterende 
klubb i henhold til de frister og krav som er fastsatt i  eksisterende klubbs lover. Alle deltakere på årsmøtet kan delta i 
diskusjonen i saken  og avgi stemme. " 
 
Det tolkes  av meg, som ut i fra dette, må et eventuelt NKK-medlemskap godkjennes/behandles  av formelt ansvarlig 
klubb/forbund,  dvs NEKF/ NEKFs medlemsklubber, før NKK kan godkjenne Norsk Laikaklubb som formell raseklubb. 
 
"Etter at saken har vært behandlet på årsmøtet hvor alternative organisasjonsendringer internt, lovendringer e.l. er 
vurdert, står det de aktuelle medlemmene fritt å vurdere dannelse av egen raseklubb. Det skal vektlegges de spesielle 
behov og nye ønsker etablering av en egen raseklubb kan medføre og at mulighetene for at oppslutningen av 
engasjerte nye medlemmer som kan drive en ny raseklubb også med aktiviteter og arrangementer er tilstrekkelig i 
årene framover. " 
 
Min tolkning av dette er at det som allerede NEKF har vedtatt; at det skal være tilpassede prøver, samarbeid på avl 
med andre land, osv, allerede oppfyller  det vedtatte her beskrevet av NKKs HS. Likeledes oppfyller vi kravene til 
medlemsmasse i Norsk Laikaklubb. 
 
 "Etter at stiftelsesmøtet med valg av tillitsvalgte i den nye raseklubben er gjennomført og nye lover for klubben er 
vedtatt i samsvar med NKKs lovmal, kan klubben søke NKK om opptak som egen medlemsklubb. I tillegg til protokoll 
fra stiftelsesmøtet og vedtatte lover, skal det vedlegges en oppdatert medlemsliste i den nye raseklubben på minimum 
50 medlemmer over 15 år. Søknad om opptak som ny medlemsklubb blir avgjort av NKK etter at søknaden av NKK er 
sendt på høring til aktuelle andre klubber og berørte organisasjonsledd. 
I forhold til denne delen av sak 31, har allerede Norsk Laikaklubb vedtatt nye tilfredstillende lover, jmf NKKs lovmal,  
likeledes er resten av kriteriene oppfylt i dette avsnittet.  15 år er tolket av meg som 15 års alder på personene. 
 
"29 a – SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NORSK LAIKAKLUBB   
Søknaden sendes tilbake til Norsk Laikaklubb og Norske Elghundklubbers Forbund.  Det henvises til sak 31/16 hvor det 
forutsettes at denne type saker skal behandles på  årsmøtet i de lokale elghundklubbene og på 
Representantskapsmøtet i Norske  Elghundklubbers Forbund.."  
 
Min fortolkning av dette at NKK baserer sitt vedtak på at laikaenes formelle organisering bør være tilsluttet de 
stillende spisshundrasene i NEKF/ oss i et samerbeid?  Om det skal etableres egen raseklubb, må det vedtas og 



fremmes av elghundklubbene og stemmes over på NEKFs RS , og såfremt Norsk Laikaklubb fremdeles tilfredstiller  
NKKs krav, kan NLK da eventuelt søkes som formell raseklubb for laikaene. 
Min anbefaling ut i fra det ovenstående, er at Norsk Laikaklubb styrker sin organisering internt, med utvalg for jakt, 
utstilling, osv, som følger sine vedtatte vedtekter, og bygger opp en sunn og fungerende internfunksjon som er 
sammenfallende med det som forventes av en raseklubb i samarbeid med NKKs retningslinjer. Det vil si at tillitsvalgte 
representanter  er bindeledd med klubbens årsmøte, styre og medlemmer, og det formelt vedtatte for rasene, og at 
saker fremmes og vedtak går begge veier. 
Samtidig bør det pågå en prosess for å få til at det velges representanter av Norsk Laikaklubb som kan inngå i et utvalg 
formelt vedtatt for jakt, avl og utstilling i NEKF. Formelle vedtak, eventuelt endringer blir fremmet gjennom NEKFs FS 
for vedtak i NEKFs RS, for deretter å sendes NKK.  
Mener å forstå vedtakene i både NEKF og NKK at dette kan være den beste måten Norsk Laikaklubb kan jobbe for å få 
fram formelt gode løsninger og regler for rasene. Det vil da på sikt kunne opparbeides en ønsket formell plass for 
Norsk Laikaklubb. 
 
Ragnar Aspholm  

 

Det ytres et ønske om at det i fremtiden gis mer detaljert info på nødvendig arbeidskapasitet når 

det søkes etter medlemmer til verv og utvalg. Dette kan gjøre det lettere for medlemmer å 

engasjere seg når de vet hva som forventes av slike verv.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Norsk Laikaklubb gis fullmakt/mandat til å arbeide for formell organisering i NEKF. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gis mandat til å vurdere kompensering av arbeidet i utvalget som jobber med samarbeid 

og organisering mot NEKF. 

Vedtak: Vedtatt med 12 stemmer for. 1 stemme blank. 

 

5.16 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 

Inkomne saker 
Forslag vedtekstendring: 
Forslag: 
Styret gis mandat til å om nødvendig endre vedtektene for å tilpasse de til eventuelt 
medlemsskap i NKK. 
Eventuelle endringer må opp på neste årsmøte for endelig godkjenning.  
 
Vedtak 5.16a: 
Styret gis mandat til å om nødvendig endre vedtektene for å tilpasse de til eventuelt 
medlemsskap i NKK/NEKF. 
Eventuelle endringer må opp på neste årsmøte for endelig godkjenning. 
Enstemmig vedtatt 
 
Jaktprøveutvalg 
Drøfte om det skal settes opp et jaktprøveutvalg, og eventuelt utnevne medlemmer til utvalget. 
 
Vedtak: 
ad punkt 5.16 b) og e) informeres det et sterkt behov for medlemmer til å jobbe med de formelle 
tingene, og jobbe med klubbens formelle framtidige ønsker. 
Enstemmig vedtatt 
 
Avslutvalg 
Drøfte om det skal settes opp et avlsutvalg, hvordan det skal organiseres, og eventuelt utnevne 
medlemmer til utvalget. 
 
Vedtak 5.16c: 



 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
g) 

Årsmøtet ønsker at Norsk laikaklubbs avlsrepresentanter for REL  og VSL fremmer vedtatte 
avlsstrategier  for ØSL som nye kriterier for sine raser ovenfor NEKF etter at avlskontaktene er 
fremmet for NEKF og utnevnt også av forbundet.  
Enstemmig vedtatt 
 
Utvalg for samarbeid med NEKF og Svenske Laikaklubben 
Drøfte om det skal settes opp et utvalg for å jobbe med samarbeid mot NEKF og Svenske 
Laikaklubben og eventuelt utnevne medlemmer til utvalget. 
 
Vedtak: 
Styret er allerede gitt mandat til å jobbe med dette ved sak 4.16. 
 
Utstillingsutvalg 
Drøfte om det skal settes opp et utstillingsutvalg og eventuelt utnevne medlemmer til uvalget. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet ønsker at det opprettes utstillingsutvalg. 
Styret gis mandat til å utnevne kandidat(er). 
Enstemmig vedtatt 
 
Utvidet mandat til styret 
Forslag: 
Styret gis mandat til å oppnevne personer til uforutsette oppgaver for eventuell omorganisering. 
 
Vedtak:  
Styret gis mandat til å oppnevne personer til uforutsette oppgaver for eventuell omorganisering. 
Enstemmig vedtatt 
 
Utvidet mandat til styret 
Forslag: 
Styret gis mandat til å jobbe fram finansierings-/tilpasning av medlemsavgift. 
 
Vedtak: 
Forslaget kom på bordet med tanke på NKK-søknaden. NKK-søknaden ble sendt tilbake. Saken er 
dermed irrelevant. 
Enstemmig avslått. 

6.16 Valg v/ valgkomiteen. 
 
Følgende kandidater innstilles til valg: 

Leder Daniel Nilsen 2 år Enstemmig valgt 

Styremedlem Ketil Aksnes 2 år Enstemmig valgt 

Styremedlem Knut Arild Breda 2 år Enstemmig valgt 

Leder valgkomite Ariel Thorkildsen 2 år Enstemmig valgt 

Medlem valgkomite Linn Aasnes 2 år Enstemmig valgt 

Varamedl. Valgkomite Jon Petter Bergsrud 1 år Enstemmig valgt 

Avlskontakt VSL Kjetil Stensæter 2 år Enstemmig valgt 

Avlskontakt REL Lars Øivind Taugbøl 2 år Enstemmig valgt 

 
Norsk Laikaklubb ønsker å takke alle som fratrer sine verv for flott og viktig  innsats for klubben.  
 

 Avslutning  
Knut Arild Breda avslutter årsmøtet for 2015. 
Takker for et konstruktivt og positivt årsmøte, og uttrykker takknemlighet til de som stiller opp 
og tar verv i klubben.  



 

 


