
Referat fra ekstraordinært årsmøte 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkallingen 

Godkjent enstemmig 

 

2. Valg av ordstyrer 

Wiktor Hagan er foreslått av styret 

Ingen motforestillinger og godkjent 

 

3. Valg av referent 

Thomas Hjertenes foreslår seg selv 

Ingen motforestillinger og godkjent 

 

4. Valg av tellekorps 

Sissel Nystog 

Line Sørum 

Ingen motforestillinger og godkjent 

 

5. Valg av 2 til å underskrive protokollen 

Wiebke Höfers 

Saskia Van Es 

Ingen motforestillinger og godkjent 

 

6. Godkjenning av dagsorden 

Ingen innvendinger mot dagsorden og godkjent 

 

7. Årsberetninger 

Styrets årsberetning:     ingen kommentarer og godkjent 

Avd MN beretning årsberetning:   ingen kommentarer og godkjent 

Avlsråd for samojed årsberetning:  ingen kommentarer og godkjent 

Avlsråd for Grønlandshund årsberetning:  ingen kommentarer og godkjent 

Utstillingskomiteen årsberetning:   ingen kommentarer og godkjent 

Trekkhundprøvekomiteen årsberetning:  ingen kommentarer og godkjent 

 

8. Regnskap og Budsjett 

Wiktor lurte litt på at det ikke var kasserer og spurte litt rundt dette. 

Styret redegjorde at vi har egen regnskapsfører som fører regnskap for oss.   

Gro Moe Gumøe (regnskapsfører) redegjorde litt om sitt arbeid 

Lisbeth Bergli (revisor) redegjorde for revisjon. 

Regnskap: Ingen kommentarer og godkjent 

Budsjett:  ingen kommentarer og godkjent 

 

9. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag 

 



10. Valg 

Det ble tatt opp hvordan innstilling og motkandidater skulle stå. Til senere årsmøter så ble 

det foreslått å kalle kandidatene som ikke blir innstilt av valgkomiteen for 

tilleggskandidater. Det ble også presisert at alle kandidater til styremedlem vervene blir 

stemt over og at de som får flest stemmer får plassen. Dvs det er ingen kandidat oppimot 

annen kandidat som det kunne se ut som på innkallingen. 

Styret 

Leder: Kine Pedersen: Uten motkandidater og er valgt for 1 

år Nestleder : Vibeke Nather-Aaferli: Uten motkandidtater og er valgt for 2 

år Styremedlemmer: Henrik Sivertsen: 38 stemmer av 40 og er valgt for 2 år 

Nina Kristin Eggen: ikke valgt 

Jeger Bjørnson: 40 stemmer av 40 og er valgt for 2 

år Liv Nerland: ikke valgt 

Lisbeth Jørgensen: 35 stemmer av 40 og er valgt for 2 år 

Varamedlemmer: Rita Winther Kramvig: Uten motkandidater og er valgt for 1 

år 

Line Albertsen Håland: Uten motkandidater og er valgt for 1 år 

Valgkomite 

Leder: Kjersti Fauske: Valgt inn som leder i 1år, uten 

motkandidater Styremedlem: Una Kalleberg Uten motkandidater og er 

valgt for 2 år 

Line Sørum Uten motkandidater og er valgt for 2 

år Varamedlem: Kristin Fremstad Uten motkandidater og er valgt for 1 

år 

 
Revisor: Lisbeth Bergli Uten motkandidater og er valgt for 2 år 

Vararevisor: Saskia Van Es Uten motkandidater og er valgt for 2 år 
 

11. Avslutning 

Etter avslutningen ble det foretatt et medlemsmøte hvor medlemmene kunne komme 

med oppfordringer og ønsker til det nye styret. 

 

Underskrifter: 
 
 
 
 

 
 

12.  
Wiebke Höfers Saskia Van Es 


