
Innkalling til Raseårsmøte for rasegruppen Papillon og Phalene
på Best Western Letohallen 29.02.2020 klokken 18.00

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 2019 bestått av Kristine Steen-Andreassen og Karen Jonine Marthinsen.

* Det ble i 2019 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 2018.

*Kristine Steen-Andreassen repsesenterte rasegruppen vår på NMHK Raserepresentantsmøte for 2019
som ble holdt 17-19 januar 2020.

* Vi hadde stand på Dog4All i 2019, her hadde vi også utlodning. Vi jobbet med å lage et stort banner
som kan brukes til å fremme rasen. Mange sendte inn fine bilder og dette kunne for første gang pryde
bakveggen på standen vår dette året. Banneret syns vi ble kjempefint og kan forhåpentligvis brukes i
mange år fremover.



*Det har vært jobbet kontinuerlig med hjemmesiden vår. Minner ommulighet for å få sine championer
inn på en "Championside" på hjemmesiden, samme med "hannhunder til avl. Det ligger
registreringsskjemaer for disse to tingene på vår facebookside og hjemmeside. Minner også om vår egen
gruppe på facebook hvor våre medlemmer kan legge inn kull som er godkjente etter rasegruppens
avlskrav. "NMHK Papillon og Phalene Valpeformidling".

* Bankkontoen og Vippsen vår har fungert bra.

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

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

* Aktivitetskomiteen har bestått av: Hilde-Berit Bertheussen, Karen Jonine Marthinsen, Ellen H. Tangen
og Madeleine Alexandra Soria.

*Vi har siden årsmøtet hatt 4 raseutvalgsmøter i 2019 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 slik at valpekjøpere skal kunne finne
og kontakte seriøse oppdrettere og samtidig får man fremmet sin kennel. 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. Noen benyttet
seg av denne muligheten i 2019, men vi skulle ønske mange fler ville være med på listen.Det koster kr
200 per år.

Sak 3 - Regnskapet

* Regnskapet ligger til slutt i dette dokumentet.

Sak 4 - Innsendte forslag

A) Krav om kjent øyenlysninsstatus i henhold til rasegruppens anbefalninger for å få registrert valper i
NKK.

Hva er årsmøtesaker og hva er medlemsmøtesaker:

Årsmøtesaker er i hovedsak saker som i første rekke omfatter raseforvaltning som vil/kan fremmes som
sak på raseårsmøte. Saker omfattende oppgaver som ønskes fra medlemmene utført av raseutvalget
(aktiviteter, utregning mestv.lister, avholdelse av kurs, etc.), eller organisatorisk oppbygging og saker
som omhandler ønsker om drifting av rasegruppen skal tas opp påmedlemsmøte og er ingen
årsmøtesak.
Påmedlemsmøte kan man diskutere og finne løsninger utfra rasens kapasitet og ressurser.



Sak 5 - Valg

Verv Navn Periode
Raserepresentant Kristine Steen-Andreassen Stiller ikke til gjenvalg som RR
Raserepresentant Martin M. Andresen 2 år
Raseutvalgsmedlem Karen Jonine Marthinsen 1 år tar gjenvalg
Raseutvalgsmedlem Mariann Prytz Sivertsen 1 år
Raseutvalgsmedlem Marianne Kristiansen 2år
Raseutvalgsmedlem Kristine Steen-Andreassen

(hovedansvar økonomi)
2 år

*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 31.12.19. 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.







06.02. 2020

Til

Raserepresentanten for Papillon og Phalene

Vedr.: Mottatt regnskap for uttalelse

NMHK v/ HS har gjennomgått mottatt regnskap for rasegruppen Papillon og Phalene for 2019
og har intet å bemerke.

Rasegruppen leverte et oversiktlig og korrekt ført regnskap med et positivt resultat.

Med vennlig hilsen

For NMHK HS

Nora Skotaam

Leder



Presentasjon av de nye i Raserådet:

Martin M.Andresen: Jeg heter Martin Andresen, er 56 år og bor i Fetsund. Jeg er gift med Mariann
Prytz Sivertsen, som har Forest Lady’s kennel, og jeg jobber til daglig i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Selv stiller jeg ikke ut eller oppdretter hunder, men jeg hjelper til når det trengs.

I 2014 satt jeg i interimstyret som overtok daværende Norsk papillon- og phaleneklubb. Det var en
hektisk periode med organisasjonsarbeid, utstillinger og ellers full drift av en hundeklubb. Jeg har også
erfaring fra andre tillitsverv innen frivillig arbeid, og denne organisasjonserfaringen vil være nyttig i små

og store saker som styret i et raseutvalg må håndtere.

Mariann Prytz Sivertsen:Mitt navn er Mariann Prytz Sivertsen, jeg er 59 år ,gift med Martin

Andresen og bor i Fetsund. Jeg har 3 voksne barn og 3 flotte barnebarn som bor på Vestlandet.

Min første papillon fikk jeg for over 30 år siden og jeg har fulgt utviklingen av rasen siden da. Jeg er eier

av Forest Lady Kennel og er ofte å se i eller ved utstillingsringen.

Jeg ønsker at vi skal få en aktiv rasegruppe der vi kan gi medlemmene et godt tilbud gjerne i form av

treff, turer, handlerkurs og det medlemmene har ønske om av aktiviteter.

Gjennom tidene har jeg hatt diverse verv i store klubber og foreninger men ikke i hundeklubb tidligere,
men med den erfaringen og kompetansen jeg har opparbeidet meg i de årene jeg har hatt papillon føler

jeg kan tilføre RR en god del.

Marianne Kristiansen: Jeg heter Marianne Kristiansen, er samboer Rune Bernhus, vi har vært i lag
35 år og han en sønn

på 34 år . Jeg er utdannet anleggsgartner, vært ansatt innen kommunen i siden 1987 og har vært formann
for Park & Grøntavd siste årene.

Det at vi valgte denne rasen når vi skulle kjøpe vår første hund var at min arbeidskollega hadde 2
papillon som jeg falt for, jeg måtte bare ha en papillon.

Vi kjøpte vår første papillon for straks 14 år siden, en herlig liten hanne som kom fra Gol, søt, snill gutt
med herlig gemytt, en liten going som elsket alle.

Han heter Lusifer og er fortsatt hos oss, han fyller 14 år i april. Ettersom vi alle er i jobb fant vi ut at
Lusifer måtte ha en kamerat så året etter kom Diablo til oss



så ble det jaggu en hannhund til samme året. Interessen for hund vokste, vi begynte lydighetskurs,
agility og senere handlerkurs når vi skulle prøve oss på utstilling.

Utstilling var ikke noe jeg skulle begynne med, noe jeg anså som noe tull. Oppdretteren til Diablo
spurte om vi ville prøve oss en gang i Fredrikstad og jeg tenkte at det kunne vi jo prøve.

Å gå i ringen første gangen med en valp som nesten var for flink var jo moro så vi meldte på en gang til
og der vant Diablo, da ble vi bitt av basillen. Omsider stilte vi alle 3 hannene

og vi begge hadde virkelig fått en ny hobby sammen. Men årene har vi også fått 3 phalene inn i flokken,
det var Rune som ønsket seg phalene men mitt hjerte faller mot papillon.

Pr. i dag, 14 år senere har vi flere internasjonal , nordisk og mestvinnende hunder, hatt flere valpekull og
gått handlerkurs

og lydighetskurs, senest i fjor høst.


