Norges Kaninavlsforbund

Møteprotokoll fra Forbundsting 16.februar 2018

Sak 1 Åpning ved leder
A) Velkommen: Klokka 20.00 ønsket leder Gullik Klepaker velkommen til årets Forbundsting ved å ringe i den
tradisjonsrike klokka. Han ønsket delegater, gjester fra Danmark og Sverige samt øvrige tilhørere
velkommen til det 120. Forbundsting. Ludvik Østby, Edgar Olsen og Gunner Bertelsen, som gikk bort i 2017,
ble minnet med ett minutt stillhet.
B) Faginnslag
Denne posten var i år delt i to. Først ut var Marie Nøkling, senior inspektør i Mattilsynet. Dyrevelferdsloven,
villkaninens livsførsel, sykdommer, velferd, bur og transport var i fokus for hennes foredrag.
Bent Knudsen fra Danmark snakket om Europautstillingen i Herning i 9-11. november 2018. Påmelding,
veterinærforhold, behov for medhjelpere var blant de saker han berørte.
De fikk begge overrakt seks graverte serviettringer for sine flotte foredrag.
Sak 2 opprop og godkjenning av fullmakter
Bjørn Egeland foretok opprop som viste 28 stemmeberettigede tilstede.
Sak 3 Erklæring av møtets gyldighet
Det fremkom ingen kommentarer og møtet ble derfor erklært for gyldig.
Sak 4 Konstituering
A.
Valg av møtedirigent: Johnny Lyshaug foreslo Alf Gunnes. Enstemmig valgt.
B.
Valg av 2 sekretærer: Anne Mette Klepaker og Svein Clausen ble foreslått av Johnny Lyshaug.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt
C.
Valg av 2 desisorer: Arild Netland og Hilde Narheim ble foreslått av Johnny Lyshaug.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
D.
Valg av tellekorps: Ivar Østli og Kristin Berg ble foreslått av Johnny Lyshaug og enstemmig valgt.
Alf Gunnes tok plass ved styrebordet, overtok klubba og takket for tilliten. Han oppfordret delegatene til
saklig debatt. Han fikk også tilslutning til å behandle side 14, Styrets arbeidsplan etter kontrollkomiteens
rapport (sak 8) og før NKFs budsjett (sak 9). Han anmodet delegatene om å reise seg og snakke høy og
tydelig.
Sak 5 Behandle styrets årsmelding
Ordstyreren refererte overskriften i hvert avsnitt, uten at delegatene hadde kommentarer til årsmeldingen
på sidene 9 – 13. Styrets årsmelding ble deretter enstemmig godkjent.
Årsmeldinger presentert på sidene 15-23 fra grupper, utvalg o.a. ble så gjennomgått uten spørsmål eller
kommentarer. De fremlagte meldinger ble så tatt til etterretning.
Sak 6 Regnskap og sak 7 Revisors beretning
70 færre medlemmer er hovedårsaken til årets underskudd på 4.623,- sa kasserer Ivar Østli. Styret har vært
nøktern, og holdt kostandene på ett lavt nivå. Revisor Bjarne Øygard gjennomgikk revisjonsmeldingen på
side 26. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 8 Kontrollkomiteens rapport
Ingen ønsket ordet til side 27, så rapporten ble deretter tatt til etterretning.
Sak 9 Budsjett/Kontingent s 28
Før budsjettet for 2019 ble diskutert, ba ordstyrer om at styrets arbeidsplan for 2018 på side 14 ble
behandlet. Det fremkom ingen kommentarer og arbeidsplanen ble så enstemmig godkjent.
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Gullik Klepaker informerte om styrets forslag til budsjett for 2019. Han informerte også om at det
foreliggende budsjett for 2018 var revidert av styret
Deretter ble det fremlagt budsjett enstemmig godkjent.
Vinnerne av LU/NM 2018 ble så presentert:
Nr.1 ble Hilde Krogedal, Angora 287,5p, nr. 2 ble Bjørn Petter Åsheim, Tan 287 p og nr. 3 ble Jarluf Lomeland,
Hermelin 287p som alle fikk applaus for flotte resultater.
Leder refererte til innstilling fra Dommergruppen, og Forbundsstyret utnevnte Bjørn Petter Åsheim som
autorisert dommer.
Sak 10 Saker til behandling s 29, 30 og 31
1. Forslag 1 om at alle dyr skal veies av dommer ble tatt opp til votering uten at noen delegater ba om
ordet. Forslaget falt enstemmig.
2. Forslag 2 om regler for bygging av bur ble tatt opp til votering uten at noen delegater ba om ordet.
Forslaget falt enstemmig.
3. Forslag 3 om nytt merkesystem ble tatt opp til votering uten at noen delegater ba om ordet.
Forslaget falt enstemmig.
4. Forslag 4 om påbud om tilgjengelig vann under kasseutstillinger. Forbundsstyret hadde innstilling
som at kaniner ikke skal sitte i sine transportkasser i utstillingslokalet.
Torgeir Vestenfor spurte konkret om det er behov for å sette opp utstillingsbur på lokale
registreringsbedømmelser. Leder svarte at dette måtte vurderes lokalt. Hilde Narheim, Haugaland
foreslo å endre teksten. Snorre Jakobsen ønsket å endre regler for Årets Utstiller. Hans Petter Wold
ville ta ut sine dyr så fort som mulig. Jorun Egner hevdet at det ikke er samsvar mellom forslaget fra
Eidsvoll og styrets innstilling, Geir Hovde ønsket å endre ordet kasse til bur. Hans Petter Wold spurte
styret om begrunnelse. Leder svarte at vi må ha dyrevelferd i fokus. Det er for seint når Mattilsynet
eventuelt mottar en bekymringsmelding. Hilde Narheim reagerte på om det var forskjell med
publikum eller ikke. Bjarne Øygard oppklarte forskjellen på de 2 forliggende forslag. En tilhører
spurte om forbundsstyrets forslag betyr nedleggelse av såkalte kasseutstillinger. Johnny Lyshaug
poengterte viktigheten av at publikum får se dyra.
Tuva Andersen, Kristin Berg, Bjørn Egeland og Anne Mette Klepaker hadde også ordet i saken. Arild
Netland fremmet ett utsettelsesforslag. Saken ble umiddelbart tatt opp til votering, som viste at
saken ble enstemmig utsatt. Saken sendes dermed tilbake til forslagsstiller.
5. Forslag 5 om Elektronisk utsendelse av TK ble redegjort for av Svein Ødegård. Alf Gunnes hadde noen
betenkninger i forhold til lovverket’s ordlyd om vårt TK. Bjarne Øygaard mente at å utgi og få tilsendt
TK var innenfor. Torgeir Vestenfor synes det var hyggelig å motta TK i postkassa. Roger Lie, tilhører,
fikk lov å stille ett spørsmål: Er det mulig å frasi seg papirutgaven? Svein Ødegård, Rolf Ludvigsen,
Tuva Andersen, Snorre Jacobsen, Kjell Helge Jåtun, Ivar Østli, Hilde Narheim, Bjarne Øygaard hadde
også kommentarer. Tuva Andersen fremmet utsettelsesforslag som viste 21 mot 4 stemmer. Saken
ble så tatt opp til votering som viste 6 stemmer for forslagstiller og 21 stemmer for flertallet i styrets
forslag.
6. Forslag 6 instruks for kontrollkomiteen i NKF ble tatt opp til votering uten at noen delegater ba om
ordet. Forslaget ble vedtatt enstemmig.
Sak 11 Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger s 32
Det forelå ingen søknader og ingen delegater ba om ordet.
NKFs styre fikk fullmakt til å tildele LUU/NM 2018 og LU/NM 2019 seinere.
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Sak 12 Valg følge NKFs lovverk.
Alf Gunnes leste valgkomiteens innstilling og tok fatt på de enkelte valg. Ingen bad om ordet, ingen andre
forslag fremkom og ingen krevde skriftlig avstemming, dermed ble valgene gjennomført:
Leder:
Gullik Klepaker var foreslått og ble gjenvalgt for 1 år.
Styremedlem: Svein Ødegård var foreslått av valgkomiteen og ble valgt for 2 år.
Styremedlem: Torgeir Vestenfor var foreslått av valgkomiteen og ble valgt for 2 år.
Valg av nestleder: Torgeir Vestenfor ble foreslått av Jonny Lyshaug og Svein Ødegaard ble
foreslått av Tuva Andersen.
19 stemmer for Torgeir Vestenfor, 7 stemmer for Svein Ødegård og 2 blanke avgitt.
Torgeir Vestenfor ble valgt for 1 år.
1.varamedlem: Jorunn Egner var foreslått og ble valgt for 1 år.
2.varamedlem: Bjørn Petter Åsheim var foreslått og ble valgt for 1 år.
3.varamedlem: Jonette S. Myrbostad var foreslått og ble valgt for 1 år.
Kontrollkomite: Jonny Hadland var foreslått og ble gjenvalgt for 1 år.
Kaare Midtun var foreslått og ble gjenvalgt for 1 år.
Siw Thu var foreslått og ble valgt for 1år.
Revisor:
Vararevisor:

Bjarne Øygard var foreslått og ble valgt for 1 år ved akklamasjon.
Knut Are Sundgot var foreslått og ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

Valgkomite:

Alf Gunnes foreslo Roger Skjølås som sin etterfølger. Roger Skjølås ble valgt for 2 år.
Kjell Helge Jåtun ble gjenvalgt for 2 år

Sak 13 Avslutning.
Alf Gunnes avsluttet med å si at det hadde vært interessant å være møteleder i en så flott forsamling med
saklig debatt, og overlot ordet til lederen. Gjenvalgt leder Gullik Klepaker overrakte blomster og takket Alf
Gunnes for innsatsen som dyktig møteleder. Leder overrakte så blomster til Geir Hovde med takk for
innsatsen ettersom han forlater styret etter 4 år.
Gullik Klepaker leste så forbundsstyrets innstilling om å tildele Johnny Lyshaug æresmedlemskap.
Han ble overrasket og mottok diplom og blomster under stor applaus.
Han leste deretter opp styrets innstilling om å tildele Bjørn Egeland æresmedlemskap.
Han ble tildelt diplom og blomster under stor applaus for sin innsats.
Klokka 22.30 ble Forbundstinget erklært for avsluttet.
Skien / Larvik,19.03.2018

Anne Mette Klepaker, sekr
sign

Svein Clausen, sekr
sign

Jeg bekrefter at møteprotokollen er i overenstemmelse med de vedtak som ble fattet:

Arild Netland
sign

Hilde Narheim
sign

