
Referat - Årsmøte Norsk Buhundklubb  
Dato: 17. mars 2012 

Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 

Deltagelse: 14  

 

Møteleder: Ellen Katrin Enge 

Referent: Ingvill Brenden 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

 

2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen 

Møteleder: Ellen Katrin Enge 

Referent: Ingvill Brenden 

Undertegne protokollen: Stein Dahl og Terje Methlie 

 

3. Styrets årsberetning 2011 

OK. Ingen kommentarer 

 

4. Avlsrådets årsberetning 2011 

Kommentar: 

a. Hvilke vurdering har AR gjort seg i forhold til å fjerne sporer og kastrering (Steinar 

Granlund)?  

Angående å fjerne sporer følger vi norsk lov. Dyrevelferdsloven, §9 andre ledd sier: ”Det 

skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger 

forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig 

merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra 

hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.” 

Det samme gjelder kastrering. Spesielt viktig er det å ikke kastrere friske eksemplarer av 

rasen som kan gå vider i avl, med tanke på at vi har en utrydningstruet rase. Men dette 

er en sak mellom eier og veterinær. Forslag: Sende oppfordring via NKK til 

veterinærforeningen om å være obs på utrydningstruede hunderaser om å være forsiktig 

med å kastrere friske hunder av rasen Norsk Buhund.  

 

5. Årsmøte Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge 

Godkjent 

 

6. Medlemsmøte Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge 

 

7. Regnskap 2011 

Godkjent 

 

8. Budsjett 2011 



Godkjent 

 

9. Innkomne forslag 

a. Endring av lovmal (NBK) 

Ingen endring 

 

b. Endring av antall styremedlemmer (Terje  Methlie) 

Nestleder og en vara i tillegg til dagens 

Enstemmig vedtatt 

 

10. Valg 

Forslag til styre: 

 Leder: Terje Methlie (2 år) 

 Nestleder: Liss Mortveit (1 år) 

 Sekretær:  Ingvill Brenden (2. år) 

 Kasserer: Linda Methlie  (2 år) 

 Styremedlem: Aina Takvam (1 år) 

 

Vararepresentant: Henriette Wangen 

Vararepresentant:  Julia Aarre 

 

Forslag til valgkomité: 

Elisabeth Høydal 

Elin Grandlund 

May Birkeland 

 

Revisor:  

Torbjørg Folkvord 

 

Godkjent 

 

 

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble avsluttet 

 

 

 

 

__________________________________  _____________________________________ 

Terje Methlie     Stein Dahl 

Sign.      Sign.  

 

 


