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   Ansvarlig 
 Delegater som ikke 

kommer eller 
annet 

• Berit Hansen avd Tromsø kan ikke komme og har gitt stemmen til 
Hege Falck-Bilden avd Halden. Ref mail 4/10-19. 

• Karl Otto Ojala avd Finnmark kan ikke komme og har gitt stemmen 
til Leif V. Belgen avd Indre Østfold. Ref mail 4/10-19. 

• Jone Olsen avd Rogaland kan ikke komme og gir Tommy Oftedal 
fullmakt til å stemme på hans vegne. Ref mail 4/10-19. 

• Kjell Rundtom avd Oppland kan ikke komme og vara Line Hamar 
stepper inn. Ref mail 4/10-19. 

• Etter møte i avd Kongsberg fredag kveld, ble det bestemt at Kjell 
Pollestad representerer avdelingen. Ref telefonsamtale 4/10-19. 

• Rolf Arne Syversen representerer HBU. 
• Avd Harstad kommer ikke. Heidi Tokstad stemmer for dem. Ref 

fullmakt overlevert 5/10-19. 
 

 

 Agenda   
1 Dagsorden Lyd opptak er godkjent. Enstemmig vedtatt. DU har disse filene. 

Til orientering virket dette meget bra, og kan vurderes til en senere 
anledning 

 

1.1 Godkjenning av 
representanter/full
makter  

Se liste. Mange innlegg og mange diskusjoner. Det ble referert til lover og 
regler, og vi har HELT klart mye å ta tak i forbindelse med dette. Delegater 
med NAVN må være protokollført fra ordinære generalforsamlinger. Eller 
om vi gjør om lover til at det er godkjent med f.eks LEDER og NESTLEDER. 
Ved ekstraordinære medlemsmøter må representanter være valgt 
 

 

1.2 Godkjenning av 
innkalling 

Pkt 1.2 ble tatt før pkt 1.1 
Sarpsborg godkjenner ikke innkalling 
Hedmark mener innkalling godkjent 
Nordenfjeldske mener innkalling godkjent 
Innlegg fra Rolf M, Halden(Hege F-B), Sarpsborg(Jostein B), Rolf M, 
Halden(Hege), Sarpsborg(Jostein), Tor A(M/V), Rune(HS), Tor A(M/V), 
Jostein(Sarpsborg) 
Avstemming 
Ja 24 
Nei 11 
35 stemmer 
 

 

1.3 Godkjenning av 
tilstedeværelse av 
observatører   

Alt ok.  
Tilført avd Agder Line K. Nilsen. Tatt bort Krista Sørensen 
 

 

1.4 Valg av møteleder Arvid Strømsvik valgt enstemmig 
 

 

1.5 Valg av 1 
møtereferent 

John-Harald Nymoen 
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1.6 Valg av 1 

protokollfører 
Lisbeth Kvinge 

 
 

1.7 Valg av 2 
representanter til 
tellekomité 

Jostein Bernt 
Tommy Oftedal 

 

 

1.8 Valg av 2 
representanter til å 
underskrive 
protokollen 

Leif Belgen 
Tommy Oftedal 

 
 

 

    
2  SAKER FRA HOVEDSTYRET 

 
 

2.1 Team Cayira 
Hercules 

• 2.1.1 Fusk ved 
utdannelse 
utenfor Norge. 

• 2.1.2 Full 
gjennomgang 

• 2.1.3 Har vi tillit 
til HS leder? 

Pkt 3 er endret fra «Er dette gjort med forsett viten og vilje» til «Har vi 
fortsatt tillit til sittende leder» 
Sarpsborg har levert inn forslag til endring av agenda.  
Hedmark mener vi skal fortsett med det som er skrevet, og vi skal leve 
videre med dette…. 
Valgkomiteen lurer på hvorfor ikke manglende poster i styret er på 
dagsorden. Kommentar fra GF, og saken ferdig. 
I.Jenssen i mailen er IKKE Ivan Jensen. Dette til orientering. 
Redegjørelse av Geir F. om hele saken. Avslutter at han IKKE har gjort dette 
med viten og viljen. Blitt lurt, JA helt klart.  
Deretter andre i salen.  

• Oslo v/Lise spørsmål ang prøveboken. Geir sendte med alle 
dokumenter til Belgia 

• Sarpsborg v/Jostein Hvorfor visste han ikke hvor hunden ble sendt 
og hvorfor tok det lang tid med å svare? GF møtte vente på DU og 
HS. De skulle utarbeide denne saken. Han stolte på oppdretter og at 
alt gikk som det skal. 

• Æresmedlem/Tor Aspengren kommenterer Sarpsborg v/Jostein og 
ang glad i hunden. Diskusjon mellom Jostein og Tor ang å stole på 
den som leverer hunden. Deretter hva Sarpsborg har gjort ang 
prøven som var feil… 

• Rogaland v/Tommy fortalte om hvordan han gjør det med sine 
hunder. 

• Sarpsborg kommenterer Tommy om at han hadde kontroll på sine. 
Deretter kommenterer GF og TA  

• Haugaland/Jan Helge stilte klart spørsmål til GF om saken.  
• Fredrikstad/Helle. Lurer på hvem som skal ha ansvar?  
• Oslo /Lise. Samme som Fr.stad 
• Rogaland/Tommy. Det er den som eier hunden som har ansvaret.  
• Oppland /Heidi. Synes det er en trist og ødeleggende sak. Burde lagt 

seg flat og beklaget 
• Sarpsborg. Enig med Oppland. Men kommenterer om at alle andre 

har gjort feil, enn HS. 
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• GF. Aldri bestridet NKK. Tok sin straff. Burde ha fulgt med. Tragisk at 

det tok lang tid før svar, men saksgangen tok sin tid 
• Nordenfjeldske/Roger. Mange har sendt hunden ut. De aller fleste 

stoler på oppdretter 
• Halden/Hege. Ang papirene og gangen der internt 
• Æresmedlem v/Rolf M. Enten har ikke gamle HAR gjort jobben sin, 

eller de vært like skyldige som Geir 
• Bergen/Jarle. Forteller om å stole på og ikke kan kontrollere alt. 
• Sarpsborg. Kommenterer Nordenfjeldske og hvor hunder blir sendt. 

HS leder ikke gjort jobben som burde vært forventet. 
• Hedmark. Kommenterer Hege og att HAR ikke har gjort jobben sin. 
• Æresmedlem v/Liv. Som oppdretter har hun formidlet mange til 

Tyskland. Hun har sine kontakter og har kontakt med dem. 
Prøveboka som vist i dok er helt normalt. Att det er feil, er en 
annenting. 

• Sarpsborg. Ikke fokus på hvor hunder blir sendt, men at det er 
mangel på kontroll hvor hunden er. 

• GF. Til Sarpsborg. Hvordan vet du hvor min hund har vært?? 
• Rogaland v/Tommy. Kommentar ang oppdretter og at oppdretter 

ikke har noen krav på å oppgi noe til NSchK 
• Hedmark. Har GF noen grunn til å misstro oppdretter. 
• GF har ingen grunn til å misstro oppdretter 
• Nordenfjeldske/Roger. Vært i kontakt med oppdretter 
• Rune G Informerte om hans sak i dokumentet. Tok kontakt med 

oppdretter og sendte han en skriftlig redegjørelse. Oppdretter brukt 
en meget god kontakt og hatt full styring på hvor hunden har vært. 

DU og redegjørelsen 
• Hvilke undersøkelser har blitt gjort og hvorfor 
• Mye støy, og mange mailer. Mange merkelige hendelser og brukt 

mye tid på dette. 
• Grundig undersøkelser og dette tok tid pga dette. NKK /Kjønstad 

brukte tid på dette. 
• Brukt tid fra april til i dag på dette. 
• Helt til slutt…. Saken kjerne er… Har Geir handlet med forsett eller 

vært uaktsom.. DU har ikke funnet noen bevis på at GF har gjort 
dette med forsett. Uaktsom? Ja, men ikke bevist. 

• Oslo/Stig. Er det samme krav på GF og ny hundeeier? Ubesvart 
• Fredrikstad/Grethe Forventer mer av leder og burde visst bedre 

etter å vært med i så mange år. Er veldig mange prøver som er 
«faik», og det burde han ha visst. 

• Hedmark. Kan sikkert forventet mer, men det er oppdretter som 
burde visst bedre. Sammenlignet med Stig K og at han har sendt sin 
hund til Tyskland. Har HAN hatt kontroll? Stig kommenterte med at 
det hadde han. 
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• Sarpsborg…. Samme som tidligere. Samme spørsmål som tidligere. 
• Romerike/Chris Oppdretter til hunden er Nordens største. De 

utdanner 12 hunder hvert år. Selvfølgelig stoler en på hundens 
oppdretter 

• Oppland/Heidi. Var det gjort feil, og har man tatt ansvar? Det er det 
man fra Oppland tenker om tillit. 

• Rune. Selvsagt vet oppdretter hvor hunden har vært. Tonje har full 
kontroll. Men de får ta kontakt selv for å høre med han. 

• Fredrikstad/Grethe DU? Har vi i lys av denne saken på rutiner på at 
kritikkverdige forhold blir varslet uten varsler blir navngitt? 

• DU. Er miljøet så dårlig at en ikke tørr å stå fram med fullt navn? 
Kommet en rekke med nye varsler hendelser. Altfor mange har en 
skjult agenda. 

• Tor A… Har vært ett «helvete» i flere mnd. Har fått gjennomført 
gode prøver og utstillinger. Selv om denne saken har pågått. Ett ord 
til Fredrikstad.. skammelig 

• Sarpsborg. Kommentarer om varsler 
Side 46 
Halden/Hege. Innlegg fra «Grupperingen». 6-7 sider. Ikke sett tidligere, så 
får ikke lagt med. 

• Nordenfjeldske. Skrivet fra dem er fra styret og var basert på sin 
egen redegjørelse. Etikk, moral, juks?? Bør vel feie for egen dør, når 
det har andre avd som ikke er på «listen» 

• Rune. Forklaring om HBU. KUN halve HBU som hadde trekt seg ihht 
lover om at det må komme egen mail. Sjekk referater, så hadde de 
sett at det fortsatt var folk i HBU 

• Sarpsborg/Jostein Felles mailen ang de 12 var kontaktet per telefon, 
og fikk muntlig aksept. Kommet noen til og fra, men ingen ting de 
har diktet opp. Men blitt feilinformert 

• DU kommenterte og la fram tidsaspektet… Knut la fram hvordan de 
hadde jobbet, og hvorfor de har gjort som de hadde gjort. 
 

 
2.1.2 Etter det blir det bilag for bilag hele veien. Noen kommentarer 
 
 
 
 
2.1.3 Har vi tillit til HS leder? 
Avstemming 
Ja 19 
Nei 16 
35 stemmer 
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2.2 Saksgang i 
ovennevnte sak. 
Full gjennomgang. Er 
saksgangen ihht, vår 
organisasjon og 
N.Sch.Klubs lover ? 

Vi har gått igjennom dette tidligere, og begge sider kunne gjort ting bedre. 
 

• Arvid S Oppfordring til at begge parter setter seg og ned og finner 
hva vi kunne gjort bedre. Finn roen noen uker og start med å finne 
løsninger. Vi skal alle leve sammen etterpå og må kunne samarbeide 

• Rolf M. Vi må bruke organene bedre og kunne samarbeide? 
• DU må utarbeide rutiner og retningslinjer 
• Sarpsborg 50/50 om tillitt og ikke tillitt. Må kunne forvente svar når 

ting blir sendt inn. HS må bli flinkere til å bekrefte at mail er mottatt. 
• Rune. Ja, vi skal bli flinkere 

 
Spørsmål. Skal vi avslutte med dette, og bli ferdig med saken. Ingen 
kommentarer og det forventes da at HS kan jobbe ferdig 
 

 

3 Er det fortsatt 
Mistillit til HS og 
DU  

Fra avd. Sarpsborg og de andre. Dette skal stemmes over om det skal på 
dagsorden. 
De som ønsker at dette skal stå svarer ja. Andre svarer nei 
Avstemming 
Ja 17 
Nei 18 
35 Stemmer 
Forslaget er AVVIST 
 

 
 

 

 
 

Valgkomiteen Svein Nilsen Bruk tiden og finn dyktige medlemmer som kan bistå i arbeidet 
framover i NschK 

 

 

 
 

Opptak av møtet  
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STEMMEBERETTIGEDE EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE 
2019: 

 
AVDELINGER REPRESENTANTER VARA OBSERVATØRER 

Agder – 91 – 1 Gir sin fullmakt til avd Bergen v 
Jarle Tjeldstø 

 Line K Nilsen 

Arendal – 54 - 1 Jenni Andersen   Halvard Sørensen  

Bergen – 145 - 2 Jarle Tjeldstø   

Bergen Espen Fjeldstad   

Finnmark – 30 - 1 Kommer ikke. Leif Belgen 
stemmer  for dem 

  

Fredrikstad – 107 - 2 Helle Hansen   Mona Søderholm   Mona Søderholm 

Fredrikstad Grethe Lindahl    Finn Åge Johannesen 

Grenland – 67 - 1 Inger Kristiansen    Magne Henne 

Halden – 64 - 1 Hege Falck-Bilden    Tom Atle Nohr 

Hallingdal – 27 - 1 Tine Lunde  Lars Lunde 

Harstad – 23 - 1 Kommer ikke. Heidi Tokstad 
stemmer for dem 

    

Haugaland – 47 - 1 Jan Helge Aske    

Hedmark – 115 - 2 Frode Larsen    Bjørn Lie 

Hedmark Espen Rønning    Gunn Tove Bekken 

Helgeland – 57 - 1 Hans Arne Marthinussen   

Indre Østfold – 110 - 2 Svein Nilsen   

Indre Østfold Leif Belgen   

Kongsberg – 89 - 1 Gir sin fullmakt til Avd Bergen v/ 
Espen Fjeldstad 

 Kjell Pollestad 

Moss Vestby – 30 - 1 Ingen stemme   

Møre og Romsdal – 72 - 1 Odd Brattøy   

Nordenfjeldske – 226 - 3 Roger Svendsen  Bjørn Karlsen 

Nordenfjeldske Hilde A Eriksen  Trond Eriksen 

Nordenfjeldske Hanne N Lilleberg  Arvid Krogh 

Oppland – 117 - 2 Heidi Tokstad   

Oppland Line Hamar stepper inn for Kjell 
Rundtom 

  

Oslo – 162 – 2 Lise Ulleberg Kirkemo  Roar Kjønstad 

Oslo Stig A Kristiansen   

Rogaland – 141 - 2 Jone Olsen kommer ikke Tommy 
stemmer for dem 

  

Rogaland Tommy Oftedal   

Romerike – 210 - 3 Atle F Olsen Anne Karin Holter Gjermund Andersen 

Romerike John-Harald Nymoen Liv K Barek   An Magrit Galåen 
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Romerike Christopher Andersen Gjermund Lindberg  

Sarpsborg – 74 - 1 Jostein Berndt Hilde Christiansen Hilde Christiansen 

Tromsø – 80 - 1 Kommer ikke. Hege F-Bilden avd 
Halden stemmer for dem 

   Berit Sandtrøen 

Hovedstyret Geir Flønes   

Hovedstyret Rune Gundersen   

Hovedstyret Lisbeth Kvinge   

HBU Rolf Syversen   

Æresmedlem Liv Evjen   

Æresmedlem Rolf Mangerud   

Ordensråd Arvid Strømsvik   

DU Arne Kristianstuen   

DU Knut Brekke   

(2138 – 33)  
35 Stemmeberettigede 
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