
Forslag fra styret i HGN til årsmøtet 2016 

 

Styret foreslår å legge ned Hollandsk Gjeterhunklubb, Norge. 

 

Begrunnelse: 

 

Som et forsøk på å styrke HGN besluttet årsmøtet i fjor å rette en forespørsel til Norsk 

Schapendoesklubb om sammenslåing. Dette «frieriet» ble avslått av NSK. 

 

Det har de siste årene vært vanskelig å rekruttere medlemmer til styre og andre tillitsverv. 

Heller ikke til årets valg har det kommet inn noen forslag, og nåværende styre ønsker ikke å 

fortsette da alle her har sittet i mange år. Dette er kunngjort overfor medlemmene. 

Uten forslag til valgbare styrekandidater å legge fram for årsmøtet er det ikke grunnlag for å 

drive klubben videre. 

 

I flere år nå har det tross gjentatte forsøk ikke vært mulig å få medlemmer til å delta på 

aktiviteter. For eksempel: Styret måtte avlyse spesialutstilling to år på rad grunnet mangel på 

påmeldte hunder, og har siden ikke forsøkt å avholde utstilling – noe som en raseklubb bl. a. 

burde ha som en årlig foreteelse for å oppfylle klubbens formål. 

Jfr. § 1-2 i lovene våre: 

Formål 

HGN har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra 

til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av hunderasen. HGN skal også 

arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i 

ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 

 

Formålet med arbeide for at avl skjer i ønsket retning kan heller ikke ses å være oppfylt. HGN 

har i alle år hatt et sett med avlskriterier, samt utarbeidet RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) 

med nettopp dette for øyet. Men det har aldri kommet inn noen forespørsler om godkjenning 

av parringer eller valpekull til avlsrådet i klubben. Det kan jo da være grunn til å tro at 

avlskriteriene ikke er fulgt.  

 

§6-3 Oppløsing 

 For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen 

må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

 

Styret foreslår at klubbens midler tilfaller Norske Redningshunder. 

 

 

 

 

 


