
 

Innkallelse til Raseårsmøte for NMHK Kleinspitz 01.03.2023 

Via Teams 

  Tid: 20.00 

 

 

 

 

Agenda: 

1. Dagsorden 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Innsendte forslag 
5. Resultat valg  

 

Sak 1 - Dagsorden 

• Godkjenning av innkalling 
• Valg av møteleder 
• Referent 
• To til å underskrive protokoll 

 

Sak 2 – Årsberetning 

• Årsberetningen forventes lest på forhånd 

 

Sak 3 – Regnskap 

• Regnskapet forventes lest på forhånd 

 

Sak 4 – Innsendte forslag 

• Ingen innkommende saker. 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 5 – valg  

 
 

 

 

 
 
Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem innen 31.12. 
året før har stemmerett på rasegruppens valg. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NMHK sine 
rasegrupper.  

  
Valget gjennomføres digitalt via Easyquest. Det stemmes via personlig lenke tilsendt på mail. Vi sender 
linken ut til alle som har rett til å stemme, dette gir alle stemmeberettigete medlemmer mulighet til å 
delta på valget uavhengig av om de deltar på årsmøtet. Valget vil være gjennomført i forkant av 
årsmøtet og resultatet legges frem der. Det vil ikke være mulig å stemme på årsmøtet. Siv Jensen fra HS 
er ansvarlig for valget for rasene og hun henter ut resultatet da det er klart.  

 

Påmelding til årsmøtet sendes til kleinspitz@nmhk.net innen torsdag 26.02.23. 

 

Raseutvalget Kleinspitz 

 

Verv Navn  Valgkomiteens 
innstilling 

Ja Blank 

Raserepresentant 
 

Siv Lien Tar ikke 
gjenvalg  

Gro Lauvland   

Vara raserep 
 

Gro Lauvland  Mirijam Kopperdal   

Utvalgsmedlem 
 

Mirijam Kopperdal  Inger Eriksen    

Utvalgsmedlem Roger Johansen Tar ikke 
gjenvalg 

Ingen kandidater 
foreslått 

  

      

Valgkomitè 
 

     

Leder Marit Paulsrud Tar ikke 
gjenvalg 

Jan Åge Pedersen    

Medlem Jan Åge Pedersen På valg    
      

mailto:kleinspitz@nmhk.net


Årsberetning 2022 for NMHK Kleinspitz 

 

MARS 

Raseårsmøte avholdt 8/3-22 

Annonserer «Smeller Introduksjonskurs» i Tvedestrand. 

APRIL 

Annonse til all-breed på Maura publiseres. 

MiniNytt kommer i posten. 

Publisering av skjema til MV listene publisert.  

MAI 

Vinner av påskenøttene i MiniNytt publiseres.  

Mestvinner-rosettene kommer og blir sendt ut fortløpende.  

Avholdelse av «Smeller-kurs» i Tvedestrand.  

Nmhk`s 17 mai-hund blir kåret, vinner ble en kleinspitz.   

JUNI 

Avholdelse av Nmhk all-breed utstilling på Maura.  

AUGUST 

Lagt ut purring på stoff til MiniNytt.  

SEPTEMBER 

Purring på stoff til MiniNytt. 

Planlegging av rasespesialen. 

OKTOBER 

Planlegging av rasespesialen. 

Planlegging av spitz-treff i februar i Rogaland. 

NOVEMBER 

Avholdelse av rasespesial i Stangehallen. 

 



DESEMBER 

MiniNytt kommer i posten 

Påminnelse om innsending av MV resultater på FB siden. 

JANUAR 

Mestvinnerlistene publiseres.  

Info om årets raseårsmøte publiseres på FB medlemssiden.  

FEBRUAR 

Spitz – treff i Rogaland!  
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