
Referat fra årsmøte i NKHLF 30.07.2021 
Sted: Reppe lager, Trondheim 

 

Følgende klubber var representert på årsmøtet: Sprett Kaninklubb, Modum og Omegn Kaninhoppere 

og Grenland Kaninhoppere. Totalt deltok 9 representanter, 8 av disse hadde stemmerett.  

 

1.Konstituering 
- Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Godkjent uten merknader. 

- Valg av møtedirigent, referent, tellekorps og to personer til underskrift av årsmøteprotokollen. 

Møtedirigent: Mariann Bråten 

Referent: Marianne Wikdahl 

Protokollunderskriver: Trine Ytterbø Holte og  Hanne Almås 

Tellekorps: Nina Almås Svee og Amalie Sofie Spange 

 

2. Behandle årsmelding 

Årsmeldingen ble godkjent, men med følgende kommentarer: 

- Feil i veteranklasser Norgesmestere 2020: Nina Almås Svee og He lives in You vant rett veteran. 

Trine Ytterbø Holte og Præstegravs Black Pearl vant kroket veteran. 

- Årsmøtet noterer seg at dommersamlingen som ble gjennomført 22.juli 2021, var meget vellykket. 

Dommersamlingen var både svært godt forberedt og gjennomført.   

 

3. Behandle regnskap 

Regnskapet ble gjennomgått og revisjonsberetningen opplest. Revisor påpekte avvik på 

kundefordringer knyttet til føringer i 2020 som hadde med 2019 å gjøre. Årsmøtet foreslår at det nye 

styret gjør et vedtak på korrigering av dette avviket slik at dette ikke følger med regnskapet videre.  

Regnskapet for 2020/2021 ble enstemmig godkjent.  

 

4. Fastsette medlemskontigent 2021/2022 

Enstemmig vedtatt å la medlemskontigenten forbli uendret i 2021/2022.  

 

5. Behandle innkomne forslag og saker 

Sak 5.1 Oppdatering av forbundshåndboka 

Innsendt av styret i NKHLF. 

Punkt 5.1 Dommerrollen 

a. Legge til følgende i andre avsnitt (endring vist i rød skrift): 

Dommeren har et stort ansvar for å ta vare på miljøet, og å se til at kaninene blir fint behandlet under 

konkurranser. Dommeren skal dømme alle deltagere likt, og behandle alle deltagere med respekt. Det 



er viktig å huske at man skal dømme det man ser. Noen ganger kan ting se annerledes ut fra 

sidelinjen, eller fra en annen vinkel enn fra der dommeren står. Bruk av videodømming er ikke tillatt. 

 

Stemmegivning: 

For: 4 

Blank: 1 

Mot: 3 

Flertall for å legge til denne setningen under punkt 5.1 dommerrollen i forbundshåndboka. 

 

b. Legge til følgende avsnitt etter andre avsnitt: 

Dommer skal ha fullt fokus på fører, kanin og bane under dømming. Det er viktig at ikke dommer lar 

seg forstyrre av andre deltakere eller publikum. Ved bruk av Skuttli under dømming, så er det viktig at 

ikke dette tar oppmerksomheten fra selve dømmingen. Et tips er å legge inn korrigeringer og riv etter 

endt løp, istedenfor å legge inn fortløpende. 

Stemmegivning: 

For: 8 

Blank: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt å legge til dette avsnittet under punkt 5.1 dommerrollen i forbundshåndboka. 

 

Punkt 11.1 Generelt (under Norgesmesterskap) 

Legge til følgende setning til slutt i første avsnitt: 

Det anbefales å bruke to dommere i hver klasse på NM. 

Begrunnelse:  

5.1: Siden alle deltagere skal dømmes likt, så mener styret at bruk av video ikke vil være forenlig med 

kravene i forbundshåndboka/reglementet. Skal vi tillatte bruk av videodømming, så mener vi at 

samtlige deltagere må filmes, og at alle må filmes fra samme kameravinkel.  

Styret ønsker å legge til et avsnitt om bruk av Skuttli under dømming, for å sikre at dommeren har 

best mulig fokus under dømming.   

11.1: Styret mener at det vil være en fordel å bruke to dommere på NM hvis mulig, dette for å få best 

og mest mulig rettferdig dømming. 

 

Stemmegivning: 

For 8 

Blank 0 

Mot 0 



Enstemmig vedtatt å legge til denne setningen til slutt i første avsnitt av punkt 11.1 generelt i 

forbundshåndboka. 

 

Sak 5.2 – Oppdatering av forbundshåndboka - konkurranseinnbydelsen 

Innsendt av styret i NKHLF 

Pkt. 4.3 Konkurranseinnbydelsen 

Legge til etter "Sted og klasser får ikke endres etter at konkurransen er offentliggjort.": 

Det tillates å legge til flere klasser fram til publiseringsfrist, men det er ikke lov å fjerne allerede 

publiserte klasser.  

Begrunnelse: Det er et ønske om å legge ut konkurranser i Skuttli i god tid, slik at våre medlemmer 

får best mulig oversikt over planlagte konkurranser. Vi ønsker ikke at det skal tillates å legge ut 

konkurranser uten klasser, men at klubbene kan supplere med flere klasser fram til publiseringsfrist. 

Hvis en klubb legger til flere klasser etter publisering, bør det gis beskjed til allerede påmeldte 

deltagere. 

Stemmegivning 

For 8 

Blank 0 

Mot 0 

Enstemmig vedtatt å legge til denne setningen under punkt 4.3 konkurranseinnbydelsen i 

forbundshåndboka.  

  

Sak 5. 3 – Oppdatering av forbundshåndboka - overgangsregler 

Innsendt av styret i NKHLF 

Pkt. 2.4. Overgangsregler 

Legge til presisering om at det tillates én staffefri tilbakeføring fra NKHF (endring vist i rød skrift): 

1. Ved førstegangs innmelding får kaniner fra NKHF ta med seg klassifisering, pinner, sert og 

championat over til NKHLF. Kaninenes konkurransebok skal legges til grunn ved overflytting. Dette 

punktet gjelder ved førstegangs innmelding fra NKHF. Det tillates med andre ord én straffefri 

tilbakeføring fra NKHF.  

Begrunnelse: Pga. uklarheter i dagens overgangsregler, ser styret behov for å presisere at vi tillater 

én staffefri tilbakeføring fra NKHF. 

Stemmegivning: 

For 7 

Blank 1 

Mot 0 

 

Flertall for å legge til presiseringen under punkt 2.4 overgangsregler i forbundshåndboka. 

 



Sak 5.4 Klubbavgift for bruk av Skuttli 

Innsendt av styret i NKHLF 

Styret i NKHLF ønsker å innføre klubbavgift for bruk av Skuttli. Skuttli har blitt dyrere å bruke, og for 

at NKHLF fortsatt skal ha økonomi til å kunne bruke Skuttli, så trenger vi mer inntekter.  

Siden det er klubbene som i størst grad benytter Skuttli, så mener vi at det er rimelig at klubbene 

bidrar med en avgift. En klubbavgift vil kunne dekke prisøkningen, slik at NKHLF fortsatt kan tilby 

Skuttli til våre klubber og medlemmer. Styret foreslår en klubbavgift på kr. 500 per år, som faktureres 

klubbene i januar. 

Stemmegivning: 

For 7 

Blank 1 

Mot 0 

Flertall for å innføre klubbavgift for bruk av Skuttli. 

 

Sak 5.5 Vedtektene - reglement og forbundshåndbok 

Innsendt av styret i NKHLF 

Styret i NKHLF foreslår at vi får inn en ny paragraf i vedtektene vår som heter "Reglement og 

forbundshåndbok" med følgende tekst: 

NKHLF sitt reglement kan kun endres i forbindelse med NKHLF sine dommersamlinger. Dersom styret 

gjør avklaringer i reglementet (§ 12 pkt. m) som krever en presisering, så kan styret oppdatere 

reglementet med denne presiseringen.  

NKHLF sin forbundshåndbok skal holdes fortløpende oppdatert etter gjeldende regler og vedtak fra 

styret (§ 12 pkt. h). Endringer kan også gjøres i forbindelse med NKHLF sitt årsmøte, under innkomne 

forslag og saker.     

Alle endringer i reglementet og forbundshåndboka skal synliggjøres i endringslista i hvert dokument.  

Styret foreslår at punktet innarbeides mellom paragraf 15 og 16 i dagens vedtekter, noe som fører til 

at § 16. Oppløsning endres til § 17 etc.  

Begrunnelse: Styret ser behov for å presisere når man kan gjøre endringer i 

reglementet/forbundshåndboka, da dette ikke er godt nok definert i dagens vedtekter. 

Stemmegivning: 

For 8 

Blank 0 

Mot 0 

Enstemmig vedtatt å legge til denne presiseringen om endringer i reglementet/forbundshåndboka 

i NKHLFs vedtekter. 

 

 



5.6 Oppdatering av forbundshåndboka - import 

Innsendt av styret i NKHLF 

7.2 Prosess 

Forslag om å skrive om teksten som følger: 

Ved innførsel av kanin anbefales det at Mattilsynet kontaktes, slik at feil ved import kan forhindres. 

Identifikasjonspapirer og helseattest fra autorisert veterinær skal være vedlagt ved passering av 

grensen.  

Kommer kaninen fra land utenfor EU/EØS skal kaninen og dokumentene kontrolleres av 

grenseveterinær ved Oslo Lufthavn. 

 

Stemmegivning: 

For 8 

Blank 0 

Mot 0 

 

Enstemmig vedtatt å skrive om teksten i punkt 7.2 prosess. 

 

7.3 Gjeldende importregler i NKHLF 

Legge til tekst i rød skrift:  

Ved import av kaniner skal Mattilsynets regler følges. Den som importerer en eller flere kaniner har 

selv ansvar for å sette seg inn i de gjeldende reglene. Godkjente importpapirer må framlegges NKHLF 

før kaninen får delta på konkurranser, oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF. Ved brudd på 

Mattilsynets regler for import kan NKHLFs styre vedta å ilegge kaninen konkurransekarantene på 1-3 

måneder. En eventuell konkurransekarantene kommer i tillegg til de obligatoriske 30 dagene med  

hjemmekarantene i forbindelse med importen. Manglende importpapirer må fremskaffes før 

kaninen kan delta på konkurranser, oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF. 

Begrunnelse: Endringer i regelverk for import. 

Stemmegivning: 

For 8 

Blank 0 

Mot 0 

Enstemmig vedtatt å legge til teksten under punkt 7.3 gjeldende importregler i NKHLF. Årsmøtet 

påpeker at de som tar med kanin til utlandet for paring også er omfattet av disse endringene. 

 

Sak 7 – Oppdatering av forbundshåndboka - aspirantdømming  

Innsendt av styret i NKHLF 

5.2 Hva kreves for å bli dommer i NKHLF? 



Forslag om å endre krav til klasser som skal dømmes, fra: 

2 lettklasser, 1 rett og 1 kroket.  

10 korrigeringsklasser, 5 rett og 5 kroket. Minimum 4 av klassene skal være elite.  

4 høydeklasser og 4 lengdeklasser, halvparten ikke elite, og halvparten elite. 

til: 

2 lettklasser, 1 rett og 1 kroket. 

10 korrigeringsklasser, 5 rett og 5 kroket. 

4 høydeklasser og 4 lengdeklasser.  

Det er krav om å aspirantdømme minimum 1 eliteklasse per gren.  

Begrunnelse: Ved å endre dette åpner det opp for at en helt ny klubb (startet av en allerede godkjent 

dommer) med få/ingen elitekaniner i klubben har muligheten til å aspirantdømme i egen klubb, og 

kun trenger å reise bort på 1 helgekonkurranse i annen klubb for å kunne fylle krav om antall 

eliteklasser. 

Stemmegivning: 

For 5 

Blank 0 

Mot 3 

Flertall for å endre krav om klasser som skal dømmes av aspirantdommer for å bli dommer under 

punkt 5.2 Hva kreves for å bli dommer? 

 

Sak 8 – Overgangsreglene - fjerne punkt 9 

Innsendt av Tale Bakken Ulfsby 

Forslag om å fjerne punkt om konkurrering i begge forbund: Fjerne punkt 9 under Overgangsregler fra 

NKHF til NKHLF. 

Begrunnelse: Siden en kanin ikke kan overføre pinner og sert mer enn et gitt antall ganger, vil ikke 

konkurranse i begge forbund påvirke våre konkurranser. Om et medlem ønsker å delta på flere 

konkurranser, eller for eksempel har venner i begge forbund, bør ikke vi stå i veien for dette. Det kan 

også være en god måte å rekruttere medlemmer fra det andre forbundet på. 

Styret er negativt innstilt til forslaget. 

Stemmegivning: 

For 1 

Blank 0 

Mot 7 

Flertall for at forslaget om å fjerne punkt 9 i overgangsregler blir stående slik det gjør i dag i 

forbundshåndboka. 

 



6. Valg av styre 

Leder Tale Ulfsby (valgt for 1 år)   

Nestleder  Thor Martin Skretteberg (valgt for 1 år) 

Kasserer  Ann Helen Landås Myrekrok (valgt for 2 år) 

Sekretær Amalie Sofie Spange  

Styremedlem  - 

Vara 1 Aina Magnus (ikke på valg) 

Vara 2 - 

Kommentarer til valget: 

Leder – enstemmig valgt. 

Kasserer – enstemmig valgt. 

Nestleder - NAS på valg for nestleder, benkeforslag på TMS. 4 stemmer for NAS og 4 stemmer for 

TMS. Møteleder hadde ekstrastemme og benyttet denne til å stemme på TMS.  TMS valgt som 

nestleder med 5 stemmer for og 4 stemmer mot. 

Sekretær: MW trekker seg fra sitt styreverv med 1 år igjen. AS ble enstemmig valgt inn som sekretær 

for 1 år. 

Styremedlem og vara 2 ble ikke valgt da ingen var tilgjengelige til å ta på seg disse vervene. AM vil 

fungere som styremedlem under styremøter i 2021/2022. 

 

Revisor: Geir Olav Svee 

 

Valgkomite:  

Jeanette Berg  

Trine Ytterbø Holte 

Hanne Almås 

 

Marianne Wikdahl, referent 

 

           Hanne Almås      Trine Ytterbø Holte  

 

 

 


