
Protokoll årsmøte Norsk Mops Klubb 

21.03.2021 kl 14.00 

Digitalt på Teams 

 

Antall deltagere: 18 

Antall stemmeberettiget: Alle medlemmer 

Antall stemmer: 28 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent, Arne Johan Haugen valgt som møteleder. 

Ann-Helén Strandheim referent, protokoll undertegnes av Hege Seim og Linda 
W. Asllani 

 

Årsberetningen og revisors beretning ble tatt til orientering. 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

Medlemskontingent forblir uendret. 

 

Innkommet sak fra Mona J Paulsen: 

Lovendring § 3-2 Møte og stemmerett. 

Jeg foreslår at det er mulighet til å ha en fullmakt til å stemme både på valg og 
saker. En fullmakt pr person/medlem. Tekst om at det ikke kan stemmes ved 
fullmakt fjernes.   

Årsmøtets uttalelse og vedtak: 

Sakene bør kunne diskuteres og kan da endre seg når man får belyst flere sider 
av en sak. En tanke for fremtiden er at det også skal være mulig med digital 
deltagelse i tillegg til fysisk deltagelse. 

Stemmer: 8 ja og 13 nei. 

§ 3-2 blir derfor stående uendret. 

 



 

Styret 2021 vedtatt av årsmøtet: 

Leder for 2 år Arne Johan Haugen (ikke på valg) 

Nestleder for 2 år Elisabeth Juverud 

Styremedlem for 2 år Mona H. Bergheim (ikke på valg) 

Styremedlem for 2 år Kari Aamodt 

Styremedlem for 2 år Kai Christoffersen 

Varamedlem for 1 år Ann-Helén Strandheim 

Varamedlem for 1 år Hege Seim 

 

Valgkomite 2021 vedtatt av årsmøtet: 

Leder for 2 år Linda W. Asllani 

Medlem for 1 år Mona J. Paulsen 

Medlem for 2 år Jannike Lassen 

Varamedlem 1 år Sally Brooks 

 

Revisor og vararevisor valgt av årsmøtet 2021: 

Revisor 2 år Torbjørn Seim (ikke på valg) 

Vararevisor for 2 år Brigitte Bergo 

 

 

Innlegg fra leder Arne Johan Haugen 

Møte i RS 20.03.2021 

Det ble stemt for at grunnkontingenten til NKK ikke skulle økes. Som en 
konsekvens av dette trakk hele hovedstyret seg. 

Det blir avholdt ekstraordinært RS etter påske med valg. 

 

 



 

 

Valper og valpesalg. 

Valpeformidler og leder blir ringt ned av folk som ønsker valp. 

Norsk Mops Klubb vil sammen med NKK lage en felles strategi for hvordan 
valpefabrikker og blandingshunder håndteres. 

Spanielklubben har som eksempel lagt ut en annonse på Finn.no. Vi må 
kontakte de for å høre hva de har gjort for å få annonsen sin godkjent av 
Finn.no. 

Dyrebeskyttelsen burde vært på banen når det gjelder disse blandingsvalpene 
istedenfor å bruke all energien sin på raseklubbene. 

Hva kan vi som raseklubb gjøre med medlemmer i vår klubb som går ut og 
selger blandingsvalper? 

Flere av disse blandingsvalpene blir solgt til full pris eller mer da noen mener at 
blandingshunder er friskere enn reinrasede hunder. 

Dette er en sak som vi vil arbeide med framover. 

 

Dato: 21.03.2021 

 

 

 

Hege Seim        Linda W. Asllani 

 


