Protokoll fra Norges Kaninavlsforbund forbundsting 21. 02.2014 i LetoHallen.
1. Åpning ved leder
Leder Gullik Klepaker åpnet forbundstinget med en historisk innledning om to menn fra hans hjembygd Tjølling, Iver
Hesselberg og Ole Olsen Amundrød, som dro til Eidsvoll for 200 år siden. Ordføreren i Eidsvoll, Einar Madsen, fikk så
ordet og fortalte om sin kommune Eidsvoll. Eidsvoll-bygningen ligger ca 4 km fra LETO-hallen , samme sted ligger
Wergelands hus som i dag er et demokratisenter. Nebbenes kro ligger også i Eidsvoll, Norges første veikro som er
fredet og kalles et kulturelt fyrtårn. Han fortalte videre på en interessant måte om de 50 frivillige grunnlovsverter
som er utdannet for å presentere kommunen under jubileet. Utnevnelsen som landets beste kulturskolekommune
fra 2005 var han stolt av. Grunnlovsveien.no er verdt å se på for besøkende. Eidsvoll har 22000 innbyggere og har
stor tilflytning hvert år. Nærhet til Gardermoen er største årsak til dette. Trivsel for våre innbyggere er viktig sa
ordføreren før han avsluttet med at kommunen er takknemlig for hva alle frivillige gjør. Dette gjelder også oss i NKF.
Leder takket ordføreren for innlegget og overrakte ham blomster.
Detter ble følgende avdøde medlemmer Meinert Helland, Retsius Haga, Trond Steinstø og Oddmund Korsvik minnet
med ett minutts stillhet.

2. Opprop og godkjenning av fullmakter
Sekretær foretok opprop som viste at 32 stemmeberettigede var til stede.
3. Erklæring av møtets gyldighet
Møtet ble erklært gyldig.
4. Konstituering:
A)Valg av møteleder/dirigent: Alf Gunnes.

B) Valg av 2 sekretærer: Anne Mette Klepaker og Svein Clausen
C) Valg av 2 desisorer: Tor Gillerholtmoen og Mathias Gaaserud
D) Valg av tellekorps: Odd Einar Lundevold og Rolf Ludvigsen
Alle valg i forbindelse med konstitueringen ble foreslått av Johnny Lyshaug og var enstemmige.
Alf Gunnes tok så over ordet og klubba og ba alle representanter bruke stemmetegn, reise seg og snakke
tydelig når de blir tildelt ordet.
5. Behandle styrets årsmelding samt gjennomgå øvrige årsmeldinger.
Hvert avsnitt i styrets årsmelding på sidene 9-13 ble gjennomgått. Det var spørsmål fra Jan Erik P Baller om
NKF har strengere importregler enn Mattilsynet. Ivar Østli svarte at reglene ikke er endret, hjemmekarantene gjelder. Bjarne Øygard sa at Ivar Østli refererer korrekte regler med 30 dagers hjemmekarantene, men at Mattilsynet praktiserer og ordlegger seg forskjellig. Gullik Klepaker oppfordret
medlemmene til uansett å forholde seg til hjemme-karantene for å unngå eventuell smitte. Alf Gunnes
presiserte viktigheten av aktsomhet.
Den fremlagte årsmelding tatt opp til votering, årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
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Øvrige årsmeldinger
En gjennomgang av de øvrige årsmeldinger, side 15 – 30 startet.
Til årsmeldingen fra PR-info stilte Geir Hovde spørsmål om vi kan lage en video, som viser frem våre
kaniner og kaninstall, og legge på internett for å vise vår hobby for potensielle nye medlemmer. Bjørn
Egeland svarte at det hadde vært problematisk å få medlemmer til å stille opp for NRK i fjor høst.
Møteleder oppsummerte at nye ideer er velkommen. Sturle Skeidsvoll fortalte om sin erfaring med
Mattilsynet i Hordaland. Mona Sevlejordet oppfordret utvalget til å lage et forslag som kan fremvises på
LUU/NM. Rune Breistrand mente at en PR- video måtte ha en positiv vinkling – uten å nevne at vi spiser
kaniner.
Til årsmeldingen for Tidsskrift for kaninavl kommenterte Geir Hovde at vi har et utmerket tidsskrift, men
dessverre er det kun et fåtall som vet om. Han foreslo å redusere antall trykte utgaver og bruke
hjemmesiden til å oppdatere informasjonen oftere. Jan Erik P Baller ønsker fortsatt 8 nummer levert i
postkassa. Redaktør Bjørn Egeland spurte så om hvordan dette var i Danmark. Kaj Thaysen og Benny Garly
informerte. I Danmark er ikke elektronisk tidsskrift abonnement blitt noen suksess. Geir Hovde mente at
nettinformasjonen skulle være gratis. Han ønsket utstillingsreferat og foreningsmeddelelser skulle
offentliggjøres på internett. Rune Breistrand mente vi kunne treffe mange flere på internett. Leder sa at å
ta vare på de eksisterende medlemmer var like viktig som det å skaffe nye medlemmer. Tidsskriftet bør
fortsatt forbeholdes medlemmer. NKF er på Facebook og på egen hjemmeside- www.kanin-nkf.net. NKF
får skryt for flott Tidsskrift i bl.a. våre naboland. Geir Hovde avsluttet med at kostnaden pr TK- i følge hans
beregning er kroner 37,- pr nr.
Øvrige årsmeldinger var det ingen kommentarer til.
Sak 6 Regnskap, sak 7 revisors beretning, sak 8. Kontrollkomiteens rapport.
Ivar Østli fikk så ordet. Han forklarte litt om tallene, viktigste inntektskilde er medlemskontingent. Jan Erik
P Baller takket styret for utmerket arbeid økonomisk og nøktern drift. Revisor leste sin beretning. Til
rapporten fra kontrollkomiteen var det ingen spørsmål. Bjarne Øygard ba om en forklaring på hvilke
kostnader som skulle økes i forhold til budsjett. Ivar Østli sa at det i 2014 har kommet inn flere store
regninger, på noen poster, mer enn i hele fjoråret. Leder supplerte med at kostnad på gravering,
vandrepokaler og medaljer varierer fra år til år. Jan Erik P Baller stilte spørsmål til kontrollkomiteen som
hadde omtalt sak vedr. NKHF i sin årsmelding. Leder svarte at nevnte karantene var ilagt av NKHF. Rune
Breistrand spilte spørsmålet om vi får statsstøtte og om styret hadde vurdert offentlig støtte. Leder svarte
at det var over 20 år siden vi fikk noe fra Landbruksdepartementet. Lokalforeninger kan søke f eks Natur
og miljø- og Frifond-midler. Dirigent Alf Gunnes sa at Norsk Kanin for mange år siden fikk støtte til
næringsrettet kaninhold. Dette er falt bort og virket da man jobbet med det umulig å få videre. Rune
Breistrand sa at vårt forbund snart var på museum hvis vi ikke tenker nytt. Geir Hovde spurte om støtte til
å bevare Trønder. Dirigent svarte at Øya Landbruksskole får noen tusen kroner for dette. Sekretær sa at
Frifond gir mange penger til mange av lokallagene. Leder sa at NKF er en paraplyorganisasjon for lokallag
og at det er lokallagene som mister medlemmer. Geir Hovde sier at NKF er lokomotivet som skal støtte
lokallagene og stille opp med informasjonsmateriell. Leder sa: «skulle ønske det er så lett som Geir Hovde
sier» og gjentok at NKF skal legge til rette. Kåre Midttun ønsker at de lokallag som lykkes skal dele sine
erfaringer. Anne Mette K lurte på hvorfor det ikke kommer inn forslag fra Hovdes lokallag til
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forbundstinget når representanter som Geir Hovde er så engasjerte. Hovde repliserte at han fulgte
debatten og mente LU-arrangøren burde skiltet utstillingen bedre. Rune Breistrand mente at NKF har mer
tyngde enn lokallag. Han nevnte å stå med bur utenfor kjøpesenter og at NKF bør sette ned en komite’ for
å få oppsving på medlemsverving og promotere oss. Leder svarte at det blir nedsatt komiteer i morgen.
Gullik Klepaker påpekte at LU-arrangørene trenger hjelp fra andre foreninger og mener det er frekt å
kritisere arrangør for manglende skilt på E6. Ivar Østli sa at 30 plakaterer hengt opp samt at arrangøren
gjør så godt man kan. Arrangøren fikk applaus. Mona Sevlejordet hadde observert reklame i nærbutikker
og synes det var bra. Kari Jørgenrud takket Gullik for skryt. Askim hadde vært på 9 stands for å skaffe nye
medlemmer. De har hatt datakurs og slaktekurs. Hun lurte på hvorfor foreninger har kasseutstilling og
håper at de besøkende som kommer innom går snart. Hun mente at vi ikke er flinke nok til å ta vare på
gjester som sjelden får ta på de utstilte kaninene. Innlegget fra Kari fikk applaus. Snorre hadde sett ett fint
innslag på NRK fra utstillingen.
Ordstyrer minnet så om at saken som ble debattert var NKFs regnskap.
Regnskapet ble så tatt opp til votering og enstemmig godkjent
Styrets arbeidsplan ble så gjennomgått av leder. Alle foreningers arbeidsplaner blir gjennomgått av styret.
Geir Hovde spurte om NKF samarbeider med 4H? Foreslo å gi gratis medlemskap til de i 4H som har
hovedoppgave i kanin. Bjørn Egeland sa at NKF har vært på internett siden 1998 og at ikke
nyrekrutteringen har tatt nye høyder av den grunn. NKF har i over 10 år hatt et kurskompendium som
jevnlig benyttes av medlemmer i 4 H.
Sak 9: Budsjett/kontingent
Saken ble gjennomgått av kasserer Ivar Østli. Budsjett fra tidligere år videreføres for 2015. Styrets forslag,
tingdokument side 36 ble enstemmig godkjent.
__
Gullik Klepaker hadde så bedt om ordet. Han offentliggjorde dagens vinnere i klasse A, 1. Bjørn Petter
Åsheim, 2. Ivar Haugland og 3. Thormod Saue. Det ble så opplest resultatene frakonkurransen Årets
utstillerforening hvor de tre beste ble 1. Rogaland, 2. Askim og 3. Indre Østland.
Sak 10: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger:
1)Kåre Midttun fortalte at Drammen snuser på arrangementet LUU/NM 2014. Leder ønsker at Drammen
lykkes. Styret fikk fullmakt til å tildele dette arrangementet.
2) Søknad om LU/NM 2015 forelå fra Jæren og Sandnes / Rogaland med Vigrestadhallen som base.
Innvilget ved akklamasjon
3) LUU/NM 2015: Jan Erik Pettersen Baller fortalte at Sarpsborg vurderer å ta arrangementet i
Rakkestadhallen.
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Sak 11: Valg – i følge NKFs lovverk
Svein Clausen fra valgkomiteen gjennomgikk forslaget fra valgkomiteen.
Alf Gunnes fortok valget som fikk følgende utfall:

Leder for 1 år:

Gullik Klepaker valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer for 2 år:

Johnny Lyshaug valgt ved akklamasjon.
Geir Hovde valgt ved akklamasjon.

Nestformann for 1 år:

Johnny Lyshaug valgt ved akklamasjon

Varamedlemmer for 1 år:

1 vara Camilla Rosvold,
2 vara Geir Nordvik
3 vara Kristin Harmens Berg

Varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Kontrollkomite:

Arild Gundersen, Per Kløvstad og Johan Halsne

Valgkomite for 2 år:

Svein Ødegård ble foreslått av Arild Gundersen.

Alf Gunnes ble foreslått av Rune Breistrand, begge ble valgt ved akklamasjon.

Sak 12: Avslutning
Dirigenten takket for et interessant møte i en våken forsamling. Gjenvalgt leder Gullik Klepaker takket for
engasjementet og gledet seg til å forene alle krefter i det nye styret. Han overrakte deretter blomster til Anne Lise
Tvedt som avgikk etter 6 år i styret. Dirigenten ble også takket med blomster.

Møtet hevet klokka 21.55.

Sekretærer ved protokollen:

Desisorer:

Larvik/Skien, 27. mars 2014

Anne Mette Klepaker
Sign

Svein Clausen
Sign

Tor Gillerholtmoen
Sign

Mathias Gaaserud
Sign
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