
Referat fra årsmøte i Norsk Marsvinklubb 2015
Avholdt 18.april 2015 kl 8:00-10:15, Udnes 

Tilstede: 11 stemmeberettigede medlemmer 

Saker:

1. Valg av møteleder – Adeline Tiede velges 

2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen

Refferent: Annfrid Kjelbergsengen

Signaturer: Christine Åsegård & Marianne Langeland 

3. Årsberetning 

Årsberetning leses opp – ingen kommentarer

4. Regnskap 

Regnskapet for 2014 er ikke komplett. Kasserer har ikke mottatt komplette regnskap fra 

utstillingsarrangører, ei heller ikke alle kviteringer og lignene noe som gjør det umulig å fullføre 

regskapet. Dette vil føre til instramming i 2015 i forhold til oppfølging av dette. 

Kasserer forklarer bakgrunnen for manglende regnskap. 

Innspill: Ønske om at regnskap i så komplett form som mulig fremlegges 6.juni. 

Årsmøtet bifaller dette. 

5. Behandling av innkomne forslag

5.1 Saker fra Styret: 

 5.1.1 Ny sammensetning av styret - Vedlegg 2

Diskuteres. Endring til foreslått tekst fremmes. 

Forslag enstemmig vedtatt med endring. 

§ 9 i vedtaktene endres til: 

Klubben ledes av et styre på 7 personer i følgende poster: Leder, nestleder, 

sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem. 

Ledervelges for 1år. Nestleder, sekretær og styremedlem2 velges samtidig, og 

kasserer, styremedlem1 og vara velges samtidig. (...) 

Virkning fra neste avholdte valg. 

5.1.2  Titler til Årets ustandardiserte og Årets klipte langhår, samt Beste ustandardiserte 

på NorskVinner



 Det foreslås følgende forkortelser: 

NustV-XX Til beste ustandardiserte på Norsk Vinner 

 BclOY-xx – Beste klipte langhår 

 BustOY-XX – Beste ustandardiserte 

Enstemmig vedtatt. Virkning fra D.D. 

5.1.3  Ny ordning rundt valgkommiteen 

 Det er ønskelig at valgkommiteen setter opp mer enn èn kandidat pr styreverv der dette 

er mulig. 

Kommentar: Dette kan vise seg å være vanskelig å gjennomføre, men årsmøtet er 

enige i at det er ønskelig med fler kandidater. 

5.1.4 Utsending av informasjon. 

 NMK bruker mye resurser på utsending av informasjon som invitasjoner til utstillinger 

oglignenede via post. I dagens samfunn annser vi dette som unødvendig. Styret foreslår 

derfor at klubben går over til elekronisk kommunikasjon. 

Alternativ 1: Klubbens nettside vil være hovedbasen for publisering av invitasjoner og 

lignende. Medlemmene er selv ansvarlig for å søke denne informasjonen. 

Møteinkallelser med dokumenter sendes ut på mail til medlemmer som har besørget at 

klubben innehar denne. 

Alternativ falt med 3 stemmer for, 8 stemmer mot

Alternativ 2: Invitasjoner til utstillinger samt møteinkallelser sendes primært ut via mail.

Dersom medlemmet ikke har sørget for at klubben innehar korrekt mailadressemå selv 

søke denne informasjonen på klubbens nettside. 

Alternativ vedtatt med 8 stemmer for, 3 stemmer mot

Konsekvens: §14 i utstillingsreglementet endres til:

Utstillingen skal annonseres senest fire uker før på hjemmesiden for at annonsen 

skal være godkjent. 

Virkning fra D.D.

5.1.5 Gamle oppdrett som ønskes gjennopptatt. 

 Styret foreslås at i de tilfeller der en tidligere registrert oppdretter ønsker å gjennopta 

sitt oppdretternavn skal det følges denne praksis: 

Søker må sende søknad som ordinære søkere, men det bortses fra kravet om 2 godkjente 



oppdrettergrupper. 

Forslag falt med 2 stemmer for, 9 stemmer mot.

5.1.6 Dommerlisens

 Styret ønsker tilføyd i vedtektene rundt dommerlisens at NMK-dommere må være 

medlem av NMK for å beholde sin dommerlisens. 

Enstemmig vedtatt. Virkning fra 1.1.2016

5.1.7  Kontingent.

Helår 295,- 

Halvår 180,- 

Familemedlem 50,- 

Disse satsene har vært uendret i mange år nå, men det generelle prisnivået har steget. 

Kontigentsatsene bør derfor heves noe. 

Foslag1: Årskontigenten heves til 345,- Halvår heves  til 220,- Familemedlem forblir 

uendret.  Enstemmig vedtatt med endring

Forslag 2: Fjerning av halvårsmedlemsskap. Enstemmig vedtatt med endring

Det foreslås å fjerne muligheten for å tegne medlemskap for siste halvår.  

For å kompensere for de som velger å melde seg inn sent i året foreslås samtidig å flytte 

dato fra 1.november til 15.september for å tegne gyldig medlemskap for resterende 

periode av inneværende år samt påfølgende år. 

Satsene endres fra 2016

Diskuteres, Kontigentsatser blir som følger: 

Helår 350,- 

Familemedlem 50,- 

Ved innmelding og innbetaling etter 1. november gjelder kontingenten også for hele

påfølgende år. 

Satsene endres fra 1.1.2016

5.1.8  1. Godkjennelse av oppdrett

Presisering av praksis. Til info og godkjennelse av medlemmene. 

Diskuteres. Gode innspill, og forslag til endringer kommer frem. Praksis settes som 

følger fra D.D: 

Søknad om godkjennelse av oppdrett sendes til registrator via e-mail. Styret oversendes 

en kopi av søknaden, som i sin tur kontrollerer innbetaling og senderv  arsel til redaktør 



som publiserer navnet i Marsvinbladet samt på nettsiden. . 

Eventuelle klager sendes til styret innen 4 uker etter utgivelsen av bladet. Dersom ingen 

klager er innkommet innen fristen sender styret oppdretterbevis til den aktuelle 

oppdretter sammen med kopi av søknaden påført dato for godkjennelse og 

oppdrettsnummer. 

5.1.9 Endring av praksis for premiering – Vedlegg 1

Enstemmig vedtatt med endring: Det stilles krav om certificat for BIS-plasserte dyr

innen alle klasser.  Se vedlegg for komplett oversikt

5.1.10  Pressentasjon av ny nettside og registrering 

Registrator forteller om arbeidet med nytt registreringssystem. Det gjenstår 

fortsatt noe jobb. Ny dato for release annslås ca ved årsskifte. Det er enighet hos 

årsmøtet om at kun registrator skal ha redigeringsmulighet i databasen. Det 

pressiseres viktigheten av en backup av denne. Dette er styrets oppgave å påse. 

Ny webside pressenteres ikke da webmaster er forhindret fra deltagelse. Denne er 

under arbeid. 

5.2 Saker fra Pet-kommiteen 

5.2.1 Poengbedømming petclass og UMM. 

Bakgrunn:

I utgangspunktet benyttes poengbedømming i Norge både i rase og pet,og fra årsmøtet 

2014 ble norske dommere pålagt å dømme etter poeng. I praksis har det sjeldent blitt 

brukt av norske dommere ,og få er utdannet i bruk av poeng. NMK petkomitè innstiller 

derfor til årsmøtet:

- Det er frivillig å dømme etter poeng i petclass. Den som benytter poengbedømming må

ha opplæring i dette, og det er obligatorisk pensum i opplæring av petdommere.

Enstemmig vedtatt uten kommentarer. 

                5.2.2  Endring i standard for petclass .
Bakgrunn:

      Dagens standard gir trekk for det som kalles nesesopp under 
kondisjon/presentasjon.

«Under dette punktet faller de feil som ikke naturlig havner inn under de øvrige punktene.
En pet skal presenteres på et utstillingsbrett eller annet egnet underlag det dyret kan stå støtt.
Feil: Skjeve eller brukne fremtenner, nesesopp, leppesopp, anstrengt pust osv.
Diskvalifikasjon:Alle typer utøy med unntak av static, drektighet, diaré, mistanke om 
lungebetennelse, ringorm eller annen alvorlig sykdom, vannstell og manglende tenner.»



Det finnes ikke vitenskaplig belegg for at dette er sopp,og det er derfor ikke riktig å benevne
dette sopp. I tråd med SMF sin endring i sin standard fra 2015 ønsker petkomitèen å endre 
betegnelsen til nesestrek. Samtidig ønskes ordlyden i standarden  endret til:

«Kondisjon/presentasjon.

Under dette punktet faller de feil som ikke naturlig havner inn under de øvrige punktene. En 
pet skal presenteres på et utstillingsbrett eller annet egnet underlag det dyret kan stå støtt.

          Feil: Skjeve eller brukne fremtenner, leppesopp, anstrengt pust osv.
Nesestrek gir kun trekk om den er strekt utviklet og skjemmer inntrykket av dyret.
Diskvalifikasjon: Alle typer utøy med unntak av static, drektighet, diaré, mistanke om 
lungebetennelse, ringorm eller annen alvorlig sykdom, vanstell og manglende tenner.»
Diskuteres.Enstemmig vedtatt.

5.3 Saker fra medlemmene

 5.3.1. Innsjekk. 

 Ønske om effektivisering av denne. 

 Gjennomgang av innsjekkrutinene med ønske om åpning for å ikke avvise dyr med 

merker etter bitt. 

 Styrets kommentar: Vi foreslår at det åpnes for innspillfra medlemmene på konkrete 

endringer i forhold tilinnsjekk frem til 1.6.15 og at styret deretter gjennomgår rutinene 

med bakgrunn i inspill. 

Diskuteres. Endringsforslag kommer frem. Enstemmig vedtattmed endring. 

Det åpnes for innspillfra medlemmene på konkrete endringer i forhold til innsjekk 

frem til 1.6.15 og at styret sammen med klubbens innsjekkere deretter gjennomgår 

rutinene med bakgrunn i inspill. Forslag til endringer i innsjekksreglementet 

pressenteres på årsmøtet 2016.

 5.3.2  Likestillelse av cert fra NMF med NMK. 

 Det foreslås å likestille cert fra begge klubber slik at begge kan benyttes for registrering 

av championat

Diskuteres. Forslag falt med 3 stemmer for, 9 stemmer mot. 

 

5.3.3    Utstilling av pet. 

Det foreslås krav om medlemsskap også for petutstillere på lik linje med 

rasedyrsutstillere. 

Forslag falt med 1 stemme for, 9 stemmer mot

5.3.4  CH Teddy og Creted CH Teddy foreslås flyttet opp til Guidestandard

Flere oprettere i klubben har jobbet aktivt med denne rasen i noen år nå, og ønsker denne



vurdert pået høyere nivå enn ustandardisert gir. 

Enstemmig vedtatt. Standard publiseres på klubbens hjemmeside. 

Innspill: Dette reiser behov for retningslinjer for når en rase flyttes 

fraustandardisert til guidestandard,og videre til fullstandard. Styret pålegges 

oppgaven medå utarbeide denne.

5.3.5  Nonself Californian foreslås flyttet opp til Guidestandard. 

Dette er en rase i strek fremmasj og dens utseende er allerede relativtklart definert. 

Foreslått fargebeskrivelse finnes vedlagt 

Forslag falt med 2 stemmer for, 9 stemmer mot

5.3.6  Beskrivelse av Ustandardisert på utstilling

Ved utstilling av ustandardisert skal utstiller første gang rasen/varianten vises sammen 

med påmeldingen sende inn en kort beskrivelse av rasen/varianten.  

Utstillingsarrangør er ansvarlig for at denne beskrivelsen er tilgjengelig for dommer 

under utstillingen, samt sender den til styret. 

Beskrivelsen gjøres tilgjengelig for alle medlemmer på klubbens nettsider og vil fungere 

som veiledning for denne rase/variant frem til en eventuell ny beskribelse sendes inn.  

Når rasen/varianten senere skal føres opp til guidestandard brukes dose beskrivelsene 

som utgangspunkt for en standard. 

Enstemmig vedtatt. Overstående tekst flettes inn i utstillingsreglementet §19.   

5.3.7. Endring av vedtekt Paragraf 9

                  Dagens tekst : For å bli valgt inn i styret må man ha vært medlem i NMK i 

minst ett år og deltatt på minst en utstilling. Styrets sammensetning bør avspeile 

medlemsmassen når det gjelder geografisk plassering, og klubbens ulike regioner bør 

være representert.

Teksten foreslås endret til: For å kunne velges inn i styret bør medlemmet ha vært 

medlem i NMK i minimum1 år (...)

Dette for å ikke ekskludere nye engasjerte medlemmer fra styreverv og samtidig gjøre 

det lettere for valgkomiteen i en så liten klubb som vår å fylle alle verv i et styre.  

Forslag falt med 5 stemmer for, 6 stemmer mot. 



6. Valg 

    -Styre 

Leder: Adeline Tiede – Enstemmig valgt 

Kasserer:Annfrid Kjelbergsengen (ikke på valg)

Sekretær: Stine Risa – Enstemmig valgt 

Styremedlem: Rikke S. Hagen (ikke på valg) 

Beate Henningsen - 6 stemmer 

Varamedlem: Marianne Langeland (ikke på valg) 

Margrethe Veen – 10 stemmer 

    - Valgkommitè 

Tom Erik Feragen (Gjenvalgt for 1 år) 

Kenneth Jonannesen (ny for 2 år)

Lene Rassmussen (ny for 2 år) 

Petkommitè

Tom Erik Feragen 

Tine Sollund 

Siw Hellerud (ny) 


