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PROTOKOLL GENERALFORSAMLING NORSK SCHÆFERHUNDKLUBB AVD. OSLO 

 

Dato:  7. april 2021 

Sted:   Digitalt møte via Teams 

Tidspunkt: 18:00 

 

 

Dagsorden/konstituering: 

 

1. Åpning 

 

Leder Lise Ulleberg Kirkemo ønsket velkommen. De fremmøtte representanter ble godkjent. 

Antall stemmeberettigede: 22 medlemmer + 0 observatører 

 

Vedtak:  

 

2. Godkjenne innkallingen 

 

Ingen anmerkninger 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

 

3. Godkjenne dagsorden 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

4. Valg av møteleder 

 

Følgende ble foreslått som møteleder: 

- Arne Kristianstuen 

 

Vedtak: valgt ved akklamasjon 

 

5. Valg av referent og tellekorps 

 

Følgende ble foreslått som referent:  

- Stig A. Kristiansen 

 

Følgende ble valgt som tellekorps: 
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- Raymond Johansen 

- Knut Brekke 

 

Vedtak: vedtatt uten anmerkninger 

 

6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

 

Følgende ble foreslått til å underskrive protokollen: 

- Monica Jersing 

- Jeanine Neegaard 

 

Vedtak: vedtatt uten anmerkninger 

 

7. Årsberetning 

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått, side for side. Følgende kommentarer ble anført fra de 

fremmøtte: 

 

Spørsmål til bruken av hytta. Medlemmene stiller seg undrende til at lite bruk er pga Covid-

19. Enkelte mener også at utlån av nøkler ikke fungerer tilfredsstillende. Styret har måttet 

forholde seg til gjeldende smittevernregler, også for Nittedal kommune som har hatt 

strengere regler enn Oslo. Dette har gjort situasjonen utfordrende. Forslag om å sette opp 

en nøkkelboks ved bommen slik at medlemmene kan bruke hytta oftere. Styret har 

diskutert dette, men ikke funnet et egnet sted å plassere en slik boks. Saken diskuteres 

videre i påfølgende møte. 

 

Vedtak: årsmeldingen godkjennes med kommentarer slik det er anført ovenfor.  

 

8. Regnskap/budsjett 

 

Regnskapet for 2020 ble gjennomgått. Årets resultat viser et overskudd på kr. 57.027,-. 

Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak: regnskapet for 2020 er godkjent slik det er presentert 

 

 

Budsjett 2021: 

 

Budsjettet for 2021 ble gjennomgått. 

 

Vedtak: budsjettet for 2021 godkjennes slik det er fremlagt 
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9. Innkommende forslag 

 

Forslag 1: 

Forslag fra Arne Birkeland:  

 
Etter at det nye styret overtok ledelsen av NSchK avd. Oslo i 2018, er aktivitetsnivået ved klubbens 
hytte i Nittedal vesentlig redusert. 
 
Mye av årsaken til at dette skjedde var at det nye styret med leder og kasserer i spissen, deltok på et 
møte i veilaget angående veien til hytta, uten å be om informasjon fra tidligere aktive medlemmer 
eller styrer. Dette medførte at veien til hytta som har vært åpen for alle medlemmer i klubben, 
takket være de tidligere styrer, ble stengt med bom av deltakerne som omfattet noen av 
grunneierne og beboerne langs veien. 
 
Forholdet ble påpekt og lagt frem som sak av undertegnede på Generalforsamlingen i NSchK avd. 
Oslo 2019. Forslag til vedtak den gang var: 

 

«Styret pålegges å straks gå i dialog med grunneier og veistyre med henblikk på å få avviklet den 
åpenbart feilaktige tolkningen av regelverket som ble innført ved det nye styret, og få 
gjenopprettet avdelingens avtalefestede rett til bruk av adkomstvei til hytta». 
 
Styrets innstilling ble den gang:  
 
«Sittende styre jobber med dette. Forslaget avvises». 
 
Forslaget ble omarbeidet og et revidert forslag fremsatt: 
«Styret pålegges å straks gå i dialog med grunneier og veistyre med henblikk på å få gjenopprettet 
avdelingens avtalefestede rett til bruk av adkomstvei til hytta.» 
 
Generalforsamlingens vedtak ble som følger: «Revidert forslag godkjent uten anmerkninger.» 
 
Etter å ha gått igjennom senere referater fra det nåværende styret, og fulgt med på informasjon som 
ellers er gitt på avdelingens hjemmesider, kan undertegnede ikke finne annet enn at det i 2019 er 
sendt diverse meldinger til det nåværende veistyret uten at dette har gitt noen form for resultater 
relatert til generalforsamlingens vedtak. Det nevnes i styrereferater om veimøter i 2020, men 
deretter er saken ikke nevnt i senere styrereferater. Det er nå gått to år siden vedtaket/pålegget. 
Undertegnede mener at det er grunnlag for å rette sterk kritikk mot styret for manglende vilje og 
eller evne til å gjennomføre lovlige pålagte vedtak fra generalforsamlingen. 
 
Et av problemene som fremkommer i styrereferater er at det er vanskelig å få kontakt med de som 
har med veien å gjøre. Jeg kan ikke huske at dette har vært noe problem for tidligere styrer som 
benyttet hytta mye og således hadde hyppig kontakt med særlig grunneier og øvrige naboer. 
Slik det er i dag, finnes det så vidt vi har brakt på det rene, 2 nøkler til veibommen som er satt opp 
før man kjører inn på veien til hytta. Nøklene til bommen er det kun styret i klubben som har tilgang 
til. Konsekvensen er at nesten all aktivitet relatert til brukshundarbeid ved hytta i Nittedal har 
opphørt. 
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Forslag til vedtak: 
Styret pålegges straks gjennomføre vedtaket fra GF i 2019. 

 

Arne Birkeland 11.01.2021 
 

Styrets vurdering av forslaget med tilhørende anbefaling: 
Som det fremkommer av årsmeldingen har bruken av hytta i år vært utfordrende pga. 
Covid-19 pandemien. Vi publiserer fellestreninger for medlemmene på vår offisielle FB-side i 
forkant av aktiviteten. En av de som til enhver tid har nøkkelen til hytta låser opp bommen i 
forkant av annonserte fellestreninger slik at alle som ønsker det har anledning til å delta. 

 

Det er også mulig for medlemmene å kontakte en av de som har nøkkel for å låne denne 
utenom oppsatte fellestreninger. 
 
Styret har god dialog med grunneierne, og adkomst til hytta er i skrivende stund ikke noe 
problem slik det var en periode. Styret er videre av den oppfatning at dagens ordning 
fungerer tilfredsstillende, og vi kjenner oss ikke helt igjen i medlemmets beskrivelse av 
situasjonen. 
 
Styrets anbefaling: 
Styret anbefaler at forslaget forkastes da vedtaket på GF i 2019 allerede er gjennomført. 

 

Forslagsstiller trekker forslaget. Det bemerkes fra flere medlemmer at bruken av hytta 

skal bli enklere. Saken tas opp på etterfølgende medlemsmøte for å finne en praktisk 

måte å håndtere dette på.  

 

Forslag 2: 

Forslag fra Arne Birkeland:  

 
Bakgrunn: 
Viser igjen til forslag fra Generalforsamlingen i 2019. Her hadde jeg et forslag om at eierskapet til FB 
siden med navnet Norsk Schäferhund Klubb avd. Oslo skulle følge foretaksnummeret til NSchK avd. 
Oslo. Dette var den gang eid av et tidligere medlem av NSchK avd. Oslo og er så vidt jeg kan se 
fortsatt eiet av vedkommende men med deler av det nåværende styret som administratorer. 
 
Nå er det riktignok opprettet en såkalt klubb side på FB som fungerer som en side kun for styret. 
Regner med at NSchK avd. Oslo står som eier av siden. Interessen for denne siden tror jeg er relativt 
laber blant medlemmer av den forrige siden. Den forrige siden hadde i hvert fall en toveis 
kommunikasjon med de positive og de negative sidere dette kan ha. 
 
Flere andre klubber som har benyttet den såkalte «klubb» eller gruppe typen på sine sider, har gått 
tilbake til den opprinnelige formen, siden den er lettere tilgjengelig for medlemmenes behov for 
kommunikasjon med andre medlemmer og styret. 
 
Nå ser jeg at det som var den nye siden på FB er endret noe, med noe lettere tilgjengelighet til det 
som er interessent for de fleste i form av innlegg. Problemet er at det kun er administratorer som 
kan legge inn innlegg. Man kan vel også legge inn innlegg fra medlemmer ved at innlegget legges inn 
som et vedlegg fra administratorer dersom innlegget godkjennes av administrator. 
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Vi hadde en del kamper om dette tidligere siden enkelte innlegg og spesielt fra deler av det 
nåværende styret ikke var forenlig med god folkeskikk på FB. 
 
Slik det er nå tror jeg de fleste opplever at det er vanskelig å kommunisere med andre medlemmer i 
tillegg til styret. I tillegg er det vesentlig forskjell på hvor mange medlemmer og andre som nås ved 
den nye klubb siden (280) og den gamle FB siden (745). 

 

Forslag til vedtak: 
Den nye FB siden (klubbsiden) legges ned og skrotes. Samtidig endres eierforholdet i den 
opprinnelige FB siden slik at den eies av NSchK avd. Oslo med tilhørende foretaksnummer. Navnet 
på gruppen endres tilbake til Norsk Schäferhund Klubb avdeling Oslo. 
 
Arne Birkeland 11.01.2021 
 
Styrets vurdering av forslaget med tilhørende anbefaling: 
Det er vesentlige forskjeller på grupper og sider på Facebook. Selv skriver Facebook 
følgende om dette: 
 
Grupper er steder hvor medlemmene kan kommunisere om delte interesser med bestemte 
personer. Du kan opprette en gruppe for hva som helst – et familietreff, idrettslaget på 
jobben eller bokklubben din. Personverninnstillingene for gruppen kan innstilles avhengig av 
hvem du vil skal kunne se gruppen, og melde seg inn i den. Når du blir med i en gruppe på 
Facebook, begynner du å se innhold fra den gruppen i nyhetsoppdateringen din, og du kan 
publisere innhold du mener er relevant for andre av gruppens medlemmer. 
 
Sider er steder på Facebook der artister, offentlige personer, bedrifter, merker, 
organisasjoner og ideelle organisasjoner kan komme i kontakt med tilhengerne og/eller 
kundene sine. Når noen liker eller følger en side på Facebook, vil de kunne å se 
oppdateringer fra den aktuelle siden i nyhetsoppdateringen sin. 
 
Med andre ord – Facebook siden «Norsk Schäferhund Klub Avd. Oslo» er stedet hvor NSchK 
avd. Oslo kan kommunisere/publisere relevant informasjon om det som skjer i avdelingen til 
medlemmene sine og/eller de som følger siden på Facebook. Siden er NSchK avd. Oslo sin 
offisielle profil på Facebook. 
 
Gruppen «Venner av Norsk Schæferhund Klub avd. Oslo» er stedet hvor medlemmene kan 
diskutere/snakke/poste interessante artikler, informasjon, bilder osv. og da under eget navn 
(sin profil). Informasjon som legges ut på den offisielle siden deles som regel med de som er 
medlemmer av gruppen. 
 
Det gjøres samtidig oppmerksomt på at Facebook gruppen som ble etablert i 2009 har fått 
746 følger på 12 år. Facebook siden som ble etablert i 2019 har fått 283 følger på 2 år. 
 
Styrets anbefaling: 
Styret anbefaler derfor at forslaget forkastes da det ikke er mulig å oppfylle intensjonen i 
forslaget i og med at dette bryter med Facebook sine retningslinjer. 
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Diskusjon om hvordan dagens ordning fungerer. Styret opprettholder at FB er premissgiver for 

hvordan dette håndteres da i forhold til sider og grupper. Medlemmene kan ha to-veis 

kommunikasjon i gruppen. Den offisielle siden håndteres av styret.  

 

Forslaget trekkes (voteres ikke over). Styret oppfordres til å redegjøre for bruken av 

siden/gruppen og forskjellen på disse.  

 

10. Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til NSchK avd. Oslo sin Generalforsamling 07.04.2021 

           Ja/Nei/B 

Leder:    Ikke på valg  Lise Ulleberg Kirkemo 
Nestleder: 2 år  Ny   Stig A. Kristiansen (valgk. Innst.)  14/7/1 

Ny   Bård Dørum (foreslått av S. Kirkemo) 7/14/1 
Kasserer:   Ikke på valg  Monica Jersing 
Sekretær: 2 år  Ny   Bård Dørum (valgk. Innst.)   21/0/1 

Ny   Atle Klæstad (foreslått av S. Kirkemo) 0/0/1 
Styremedlem:  Ikke på valg  Morten Smestad 
1.varamedlem:  1 år Gjenvalg  Jeanine Neegaard (valgk. innst)  Valgt v/akkl 
2.varamedlem  1 år Ny  Atle Klæstad (valgk. innst)   Valgt v/akkl 
 
Valgkomite: 
Leder:    Ikke på valg  Trine Cecilie Bragstad     
Medlem:   2 år Gjenvalg Janne Iversen     Valgt v/akkl 
Medlem:   2 år Gjenvalg  Jeanine Neegaard    Valgt v/akkl 
Varamedlem:   1 år Ny  Sandra Christin Fosmo   Valgt v/akkl 
 
Revisor:   Ikke på valg  Arne Kristianstuen 
Vara:   1 år Gjenvalg  Knut Brekke     Valgt v/akkl 
 
Oslo, 10.03.2021 
Valgkomiteen 
 
Representanter til NSchK sitt Representantskapsmøte 10.04.21: 
Leder Lise Kirkemo 
Nestleder Stig A. Kristiansen 
 
Vedtak: valgt 

 
Delegater til NKK sitt regionsårsmøte: 
Nestleder Stig A. Kristiansen 
Kasserer Monica Jersing 
 

Vedtak: valgt 
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Møtet hevet kl. 19:45 

 
Referent:    Protokollvitne:   Protokollvitne: 

    

 

 

Stig A. Kristiansen/sign.   Monica Jersing/sign.  Jeanine Neegaard/sign. 


