
 

Innkalling til Raseårsmøte for rasegruppen Papillon og Phalene 
på Gardermoen airport hotell 25.04.2019 klokken 19.00 

Dagsorden: 

1. Dagsorden 

2. Årsberetning 

3. Regnskapet  

4. Innsendte forslag 

5. Valg  

 

Sak 1 - Dagsorden 

Godkjenning av innkalling, valg av Møteleder, referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokoll. 

Sak 2 - Årsberetning 

*Rasegruppa har i 2018 bestått av Kristine Steen-Andreassen, Irene Galåen, Karen Jonine Marthinsen og 
Ellen H. Tangen.  

*I Mai arrangerte vi i samarbeid med Sylvia Van Zuiden et Handling og Groomingkurs med Kathleen 
Roosens som foreleser. Det var meget vellykket og vi hadde også utlodning samt matsalg på plassen.  

* Det ble i 2018 Arrangert rasespesial for Papillon og Phalene i regi av NMHK som ansvarlig på Maura. 
Her hadde vi i tillegg dømming av de årlige kåringsklassene, utlodning og utdeling av Mestvinnerrosetter 
for 2017.  

*Karen Jonine Marthinsen repsesenterte rasegruppen vår på NMHK Raserepresentantsmøte for 2018 
som ble holdt 18-20 januar 2019.   

* Vi hadde stand på Dog4All i 2018, her hadde vi også utlodning. Vi fikk en del innspill etter standen hvor 



det ble kommet frem til dette:  

1) - Klubben trykker opp visittkort som gis ut fra standen. Her skal det reklameres for 

raseklubben med kontaktinfo. 

2) Kun de som står på standen kan levere ut visittkort/reklame for eget 

hundehold/oppdrett mens de står der.  Dette som en gjenytelse, ingen andre visittkort 

på standen.  

3) Bilder på veggen skal fremme rasen, ikke eier eller oppdretter. Derfor uten navn eller 

oppdrett. 

4) Det skal jobbes med banner/ rollup som viser de flotte variasjonene innen rasen. Dette 

gir en delikat presentasjon. Her kommer mer info. 

5) Vi skal prøve å lage en film vi kan vise på standen. Det vil derfor bli filmet på 

rasespesialen og andre aktiviteter i løpet av året som vi skal klippe sammen til en flott 

presentasjonsvideo. Det skal filmes på aktiviteter gjennomført av klubber som er 

samarbeidende med NKK.     

 

*Det har vært jobbet kontinuerlig med hjemmesiden vår. Det har vært noe stillstand pga av sykdom hos 
NMHKs Webmaster som har gjort at det har vært problemer med tilgang for vår webmaster i perioder. 
Noen forandringer har blitt gjort. Det er nå mulighet for å få sine championer inn på en "Championside" 
på hjemmesiden, vi har fått egen side for "hannhunder til avl. Det ligger registreringsskjemaer for disse 
to tingene nå på vår facebookside og hjemmeside. vi har også sett på hvordan vi kan få 
valpeformidlingssiden mer oversiktlig. Det har blitt opprettet en egen gruppe på facebook hvor våre 
medlemmer kan legge inn kull som er godkjente etter rasegruppens avlskrav. "NMHK Papillon og 
Phalene Valpeformidling".   

*Vi har fått en fungerende bankkonto og Vippsen har også kommet i bruk. 

*Pga vanskelig medlems-system hos NKK blir innkallingen delt på rasens facebookside og publisert på 
rasegruppens hjemmeside. Vi forsøker også å sende den ut på mail.  

* Mona A. Hagelund har vært vår webansvarlig og jobber med hjemmeside. 

*Vi har opprettet en aktivitetskomite som består av: Hilde-Berit Bertheussen, Karen Jonine Marthinsen, 
Ellen H. Tangen og Madeleine Alexandra Soria. De har jobbet og jobber fortsatt med å få til et agilitykurs 
og et handlingkurs i 2 halvdel av 2019. Meningen var å få det til i første halvdel, men pga av diverse 
omstendigheter og vanskeligheter med lokaler, har det ikke latt seg gjøre.   

*Vi har siden årsmøtet hatt 5 raseutvalgsmøter i 2018 hvor vi har sett på forskjellige forbedringsforslag 
fra medlemmene og diverse andre nødvendige ting.  

* Vi har en oppdretterliste som man kan stå på på hjemmesiden vår. Man kan melde seg inn når som 
helst i løpet av året. Summen man betaler for å stå på listen går direkte til Papillon og Phalene sin 
Rasegruppe. Det er en fin mulighet og støtte rasegruppen og samtidig fremme sin kennel. Mange 
benyttet seg av denne muligheten i 2018. 

 



Sak 3 - Regnskapet 

*Vår del av påmeldingsinntekten fra rasespesialen for 2018 har enda ikke blitt utbetalt, men er bekreftet 
fra NMHK at skal komme iløpet av 2019, hvor mye dette utgjør vet vi ikke enda.  

* Regnskapet ligger til slutt i dette dokumentet.                     

Sak 4 - Innsendte forslag 

Vi har ingen innsendte forslag denne gangen, men vi har 2 saker som NMHK vil at vi skal stemme over:  

A) NMHK Vil at vi skal stemme over om vi ønsker Registreringskrav om kjent Patellastatus på Papillon og 
Phalene i NKK. 

B) NMHK vil at vi skal stemme over om vi ønsker å fortsette og ha gjeldenede fullcertordning, eller om vi 
ønsker den reversert tilbake til den gamle ordningen. 

 

 

 

Sak 5 - Valg  

Verv Navn Periode 
Raserepresentant Kristine Steen-Andreassen 1 år gjenvalg 

Vara Irene Galåen 2 år gjenvalg 

Raseutvalgsmedlem Karen Jonine Marthinsen 2 år ikke på valg 

Raseutvalgsmedlem Ellen H.Tangen 1 år - tar ikke gjenvalg 

 

*Alle kandidater har sakt ja til vervene. 

*Stemmeberettigede: 

Alle rasens medlemmer som har betalt kontigenten for sin rase for det året raseårsmøtet avholdes og 
som var registrert som betalende medlem 31.12.18. har møterett og stemmerett. Alle medlemmer over 
16 år har fulle medlemsrettigheter og er valbare til verv i klubben. Det kan kun stemmer ved personlig 
fremmøte eller ved forhåndsstemme.  

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de 
personvalg som skal behandles på årsmøtet, ikke saker. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen 
konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med "forhåndsstemme" og medlemmets 
medlemsnummer, navn og adresse og sendes til: Kristine Steen-Andreassen, Askimveien 340, 1816 
Skiptvet.  

Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av 
raseårsmøtets valgte tellekorps.  

    



Regnskap 2018 for Papillon og Phalene 

 

Inntekt bankkonto 

Vår del av påmeldingsinntekten spesialen 0 kr 

Oppdretterlisten  1784,22kr 

Kurs påmeldingsavgift 17800kr 
Salg diverse 11323,25kr 

Renter 4,77kr 

Inntekt Totalt Bank 30912,24 
 

Inntekt kontankasset: 

Lodd 785kr 

Inntekt Totalt kontant 785kr 

 

Utgifter bank: 

Kurs -18505,27kr 

Loddpremier rasespesial og dogs4all -2702kr 
Utgift Totalt Bank -21207,27kr 

 

Utgifter kontant:  

Innkjøp Dogs4all -510kr 

Porto utsending mestvinnerrosetter -158kr 

Loddpremier -260kr 
Utgifter Totalt Kontant 928kr 

Balanse:  

 bankkonto Kontantkasse 

Inntekt 30912,24kr 785kr 

Utgift -21207,27kr -928kr 

Balanse per 31.12.18 9704,97kr 1375-143=1232kr  

Overskudd 2018 9704,97kr-143kr= 9561,97kr 

Egenkapital bankkonto per 01.01.2018 0kr 

Kontantkasse 1375kr 



 

 

           04.04. 2019 

Til 

Raserepresentanten for Papillon og Phalene 

 

 

Vedr.: Mottatt regnskap for uttalelse 

 

NMHK v/ HS har gjennomgått regnskapet for 2018 og vi har intet å bemerke. 

Rasegruppen leverte et oversiktlig regnskap med et positivt resultat. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

For NMHK HS 

Nora Skotaam 

Leder 

 


