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Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk
Yorkshire Terrier Klubb.
HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!!
Stemmeseddel NYTK valg 2012

Innkalling til årsmøte
2012 i Norsk Yorkshire
Terrier Klubb.

Besøk våre sider på
KARENLYST ALLÈ 110 OSLO
internet. Her finner du STED:
LØRDAG 24 MARS KL 1200
oppdatert informasjon,
utstillingsresultater, Velkommen til årsmøte i NYTK!
info om klubben, mm.
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2012 har møte og stem-

www.nytk.no

merett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte
eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg
av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene
som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet. Det
har ikke kommet forslag fra medlemmene til årsmøtesaker eller alternative kandidater til valg.

Dagsorden:

ÅRSMØTE i NORSK
YORKSHIRE TERRIER
KLUBB 2012
LØRDAG 24/3- 2012
KL 12:00
KARENLYST ALLÈ 110
OSLO

2

Sak 1:
			
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
			
			
Sak 6:
Sak 7:
			
			
Sak 8:
			
Sak 9:
		
			
			
			
			
		
			
Sak 10:
			
			
			
			
			
			

Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive proto
koll, 3 til tellekorps.
Årsberetning for 2011, se vedlegg 1
Årsregnskap for 2011 med revisors beretning, se vedlegg 2
Budsjett for 2012, se vedlegg 3
Vedtagelse av nye lover for NYTK iht pålegg fra NKK.
Se lovteksten på http://www.nytk.no/nye-lover-for-nytk-iht-		
palegg-fra-nkk. Lovteksten deles også ut på årsmøtet.
Godkjenning av logo, se vedlegg 4
Opprettelse av flere kategorier mestvinnende hunder og
statutter for disse: Årets Debutant, Årets Unghund,
Årets Veteran og Årets Oppdretter, se vedlegg 5.
Premieoverrekkelse til Årets Yorkshire Terrier 2011 og til 		
vinner av Gro M. Johnsen’s Minnepokal
Valg. Se vedlegg 6.
Til styret: Nestleder for 2 år, Styremedlem nr 1 for 2 år, 		
Styremedlem nr 2 for 2 år, Vara nr 1 for 2 år,
Vara nr 2 for 1 år.
Til valgkomiteen: Leder for 2 år, Medlem nr 1 for 2 år, 		
Medlem nr 2 for 1 år, Vara for 1 år.
Revisor og vararevisor. Forslag fra styret: Ellen Møystad og 		
Janne E. Lie
Reduksjon av fremtidige kostnader til trykking og porto.
NYTK har begrensede inntekter per år. Styret ønsker derfor
årsmøtets samtykke til å begrense NYTKs utgifter til
trykking og porto så langt det lar seg gjøre, eventuelt bare
for de medlemmer som samtykker til dette. Medlemmene kan
som kjent motta informasjon fra NYTK via e-mail og/eller på
nytk.no - et kostnadsfritt alternativ.
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Vedlegg 1:

NYTK’s årsberetning for 2011
2011 har vært et spennende og utfordrende år for
NYTK. Etter forrige årsmøte var klubben ledet av
et interimstyre frem til det ekstraordinære årsmøtet
som ble avholdt i september 2011. Dagens styre ble
valgt på det ekstraordinære årsmøtet. Interimstyret
v/Linda Pettersen hadde gjort en flott innsats med å
ta vare på klubben frem til dette.
NYTK er nå registrert med eget organisasjonsnummer i offentlige registre, noe som betyr at alt som
er offentlig registrert på NYTK automatisk vil følge
NYTK i fremtiden, helt uavhengig av hvem som
sitter i styret. Det er opprettet en helt ny hjemmeside for NYTK på www.nytk.no, som oppdateres
fortløpende. Siden forrige årsmøte har NYTK utgitt
2 utgaver av YT-nytt og styret har budsjettert med 3
utgaver i 2012.
Per i dag har styret stor tro på at NYTKs økonomi
vil være sunn fremover. Men det hjelper NYTK mye
videre hvis årsmøtet samtykker til at vi forsøker å
begrense kostnader til trykking og utsendelser med
posten så langt det lar seg gjøre.
Styret har oppnevnt NYTK’s første avlsråd og utstillingskomiteè. Du kan lese mer om avlsrådets arbeide
på nytk.no under fanen ”Velkommen til NYTK” og
underfanen ”Avlsråd”. Utstillingskomiteéns arbeide
er godt i gang, blant annet med å planlegge rasespesialen som NYTK skal ha 2. juni 2012. NYTK
har også avtalt med Norsk Shi Tzu Klubb å arrangere en utstilling på Østlandet 26. mai 2013.

Vedlegg 2: Regnskap
Vedlegg 3: Budsjett

Vedlegg 4:

Styret opprettet en stilling som rådgiver for regler og
organisasjon for Anette Jahr, som bla har gitt NKK
innspill til NKK’s nye lover. Dagens lovmal fra NKK
til alle NKKs medlemsklubber inneholder mange av
NYTK’s forslag.
Ann Sissel Holthe har fungert som NYTKs redaktør/
webdesigner og har lagt ned mange timers innsats
for blant annet www.nytk.no og alt som har med
utsendelser til medlemmene å gjøre og mye mer.
Felles for både styret, avlsrådet og utstillingskomiteèn er at vi har startet med blanke ark og vi
har derfor måttet bruke noe tid på å orientere oss og
på å lage fornuftige rutiner osv. Men etter hvert har
det blitt litt mer tid til det som er ”ekte” klubbarbeid.
NYTK har per i dag distriktskontakter i 14 distrikter.
Flere av distriktskontaktene har allerede gjennomført
lokale treff og arrangementer og det blir helt sikkert mer av dette i 2012. Alt i alt har NYTK nå 36
personer som arbeider aktivt for NYTK i forskjellige
verv. NYTK har per i dag rundt 200 medlemmer.
At NYTK som liten klubb har så mange engasjerte
medlemmer er vi utrolig glade for!
Og at vi har mange engasjerte medlemmer så vi
også da vi hadde stand på Dogs4all, hvor vi både
møtte mange eksisterende medlemmer og fikk vervet
nye medlemmer. Stor takk til alle som hjalp til på
standen, bidro med lotterigevinster (NYTK fikk inn
5.700 kr her) og til alle som deltok på raseparaden!

med revisors uttalelse

for 2012

(se side 4-5)

(se side 4-5)

Godkjenning av logo

Det ble avholdt en logokonkurranse i 2011 for
at NYTK skulle få en ny logo.
Vinneren ble Ann Sissel Holthe

NYTK

Norsk Yorkshire Terrier Klubb
STIFTET 2009

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012

3

Vedlegg 2: Regnskap
Vedlegg 3: Budsjett
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med revisors uttalelse

for 2012
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LEDER
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Vedlegg 5. Utkast til hovedbestemmelsene i statuttene for nye kategorier

mestvinnende debutant, unghund, veteran og oppdretter, som styret ber
årsmøtet om å godkjenne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Det benyttes samme poengberegning som for mestvinnende Yorkshire Terrier.
Det utdeles titler for Årets Debutant, Årets Unghund , Årets Veteran og og Årets Oppdretter for det
året de vinner.
Årets Debutant: Gjelder hunder som debuterer fra 15 måneders alder.
Årets Unghund: Gjelder hunder som debuterer i unghundklasse fra 15-2mndr i løpet av året.
Årets Veteran: Poeng regnes fra hunden er 8 år gammel.
Årets Oppdretter: Styret ønsker å utarbeide et forslag.
NYTKs styre har ansvaret for å utforme de endelige statuttene og sørge for offentliggjøring av disse
på nytk.no.
Styret har ansvar for senere nødvendige tillegg/justeringer/presiseringer av statuttene, dersom det
skulle vise seg å være nødvendig. Disse skal fremgå i statuttene på nytk.no som endringer.
Eventuelle endringer som kan påvirke hunders plassering skal ikke skje med virkning for det aktuelle
året – skal altså ikke tre i kraft før året etter.
Styret har ansvar for kåring, offentliggjøring av vinner, osv. I tilfelle protester eller innsigelser avgjør
styret hvem som er vinner.
Styret kan delegere utførelsen av sine oppgaver til for eksempel utstillingskomiteen.

NB! Hvis noen skulle oppdage svakheter eller se problemer/ønske endringer i forhold til de endelige
statuttene når disse er klare , vil styret ta imot alle tilbakemeldinger med takk! Og hvis det ikke fører til den
ønskede endring minner vi om at medlemmet kan fremme sitt forslag til endring som sak på neste årsmøte.

Vedlegg 6:

Angående valget 2012

NYTK er pålagt av NKK å vedta nye lover. En av bestemmelsene i de nye lovene som NYTKs årsmøte må
vedta er at det ved valg skal settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet og kunnskapsoverføring i styret,
ved at 50% av styret er til valg hvert år.
Styret og valgkomiteen i NYTK har valgt å ta denne justeringen allerede ved valget i 2012, ved å stille flere
plasser til disposisjon for valg enn det som etter dagens lover er påkrevd. Fra og med 2012 vil dermed
halve styret og halve valgkomiteen være til valg hvert år, slik NKKs nye lover bestemmer.

Vi ønsker med dette alle våre medlemmer
hjertelig velkommen til Årsmøte i
Norsk Yorkshire Terrier Klubb!
Vi håper å se mange kjente og nye fjes.
Hilsen Styret i NYTK og Valgkomiteén.
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STEMMESEDDEL – VALG I NORSK
YORKSHIRE TERRIER KLUBB
Slik forhåndsstemmer du:
Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (sett kryss). Legg stemmeseddelen i en blank konvolutt og lim den
igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på forsiden av den ytterste
konvolutten.

NYTK Stemmeseddel, C/O Nils Bergseng, Rosengangen 6, 1536 Moss
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn og adresse) på baksiden av den ytterste konvolutten. Hvis denne
fremgangsmåten ikke er fulgt er stemmen ugyldig. Hvis du lurer på noe ring gjerne Nils Bergseng, leder
i valgkomiteèn T: 97 11 88 77
Valgkommitèens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2012-2013:

Anita villen Lie (gjenvalg)

☐

Styremedlemm 1 (2år)

Helene Søntvedt (gjenvalg)

☐

Styremedlemm 2 (2år)

Stig-Roger Kechagias Ervik

☐

Varamedlem 1 (2år)

Ann Sissel Holthe (gjenvalg)

☐

Varamedlem 2 (1år)

Helenè Fridh (gjenvalg)

☐

Leder (2 år)

Nils Bergseng

☐

Medlem 1 (2 år)

Anne Marit Watterud

☐

Medlem 2 (1 år)

Anne Lise Thorsen

☐

Vara 1 (1 år)

Christin Thoresen

☐

Revisor

Ellen K. Møystad

☐

Vararevisor

Janne E. Lie

☐

Nestleder (2 år) :
Styrmedlemmer:

(gjenvalg)

Klipp Her

Vara:

Valgkomiteén:

Etter at åtte ukers varselet ”gikk ut” til medlemmene har ingen andre enn de sittende representantene meldt
sin interesse for å ha styreverv i NYTK. Det sittende styret har sittet en så kort periode at valgkomitèen
synes det gagner klubben at alle som har ønsket det stiller til gjenvalg.

NB: Stemmeseddelen må mottas i posten eller
leveres til valgkomiteèn senest 17 mars 2012.
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Returadresse

Norsk Yorkshire Terrier Klubb
C/o Ingrid H. Østvold
Myrstubben 16
2170 FENSTAD

Foto: Ann Sissel holthe | Design fatmonkey.no

NYTK

Norsk Yorkshire Terrier Klubb
STIFTET 2009

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB
co/Ingrid Helene Østvold | Myrstubben 16 | 3170 Fenstad | post@nytk.no

www.nytk.no

