
REFERAT REPRESENTANTSKAPSMØTE 2. APRIL 2022 
1. SAKSLISTE 

1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter 
Nina Marthiniussen trer inn som representant for avd Helgeland i stedet for Kenneth Ræstad. 
Sandra Christin Fosmo trer inn som representant i avd Oslo i stedet for Bård Dørum 
Anne Elisabeth Djupvang trer inn som representant for avd. Haugaland i stedet for Jan Helge Aske. 
Avd. Harstad ikke møtt 
Avd. Halden ikke møtt 
Avd. Hallingdal ikke møtt 
Avd. Bergen ikke møtt – fordelt sine stemmeretter 
Avd. Moss/Vestby ikke møtt 
 
 
Innspill ang. manglende dokumentasjon: 
Avd Sarpsborg: For å si det klart, så har vi alltid hatt vårt på det rene til enhver tid. Denne gangen har det skjedd 
en kommunikasjonssvikt. Når det er sagt, så er det ikke ført noe sted i våre lover når det gjelder en bestemt dato 
for innlevering av protokoll og regnskap etter årsmøtene.  
Æresmedlem: Hvilke mangler er det som det gjelder her? 
Svar HS: Alt fra manglede avholdt årsmøter, valg av styre, valg av representanter til representantskapsmøtet og 
innsending av protokoll m/regnskap. 
Avd Tromsø: Vi har i likhet med avd Sarpsborg, det samme. Enig at det enkelte steder er sløvhet, men det er ingen 
konkret dato på når dette må sendes inn. 
Svar HS: Praksis fra NKKs representantskapsmøte er at de som har stemmerett, må godkjenne at de som har møtt 
og ikke har sendt inn skal kunne fortsette å være til stede i salen med stemmerett. 
Avd Hedmark: Det står klart i våre lover hva som skal sendes inn, og da må avdelingene klar å gjøre dette.  
Avd Nordenfjeldske: Vi har regler å følge, så det må følges opp. Dette må protokollføres. 
Avd Agder: Kan man ikke bare godkjenne alle i år, så kommer det dato neste år? 
 
Representantskapet må bestemme om de som ikke står med godkjent stemmeberettiget skulle få det eller ikke. Her 
ble det skriftlig avstemning, etter ønske fra avd Romerike. 
Tellekorps: Knut Brekke – Svein Nilsen 
Ja: 18 
Nei: 11 
Det betyr at de avdelinger som ikke har levert i tide, likevel får stemmerett dette året. 
 
Fullmakter:  
Harald M. Aas (avd Agder) – 1 ekstra stemme (frafall på Ingemann Auestad avd Agder) 
Tore Larsen (avd Arendal) – 1 ekstra stemme (frafall avd Bergen) 
Morten R. Larsen (avd Rogaland) – 1 ekstra stemme (frafall avd Bergen) 
Svein Egil Vagle (avd Rogaland) – 1 ekstra stemme (frafall avd Bergen) 
Berit Hansen (avd Tromsø) – 1 ekstra stemme (frafall Espen Nikolaisen avd Tromsø) 
 
Vi har da til slutt 38 stemmeberettigede  
 

1.2 Godkjenning av innkalling 
GODKJENT 

1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører 
Endring: Bente Engebretsen fra avd Grenland 
  Hans Arne Marthiniussen fra avd Helgeland 
GODKJENT 

1.4 Valg av møteleder 
Knut Brekke 

1.5 Valg av 1 møtereferent 
Kristin Karlsen 

1.6 Valg av 1 protokollfører 
Hege Falck Bilden 

1.7 Valg av 2 representanter til tellekomité (IKKE DIGITALT) 
Tore Larsen 
Bjørn Lie 

1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 



Sandra Christin Fosmo 
John Harald Nymoen 
 

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 
Samarbeid HS - Ingen kommentarer 
 
Økonomi – Ingen kommentarer 
 
Norsk Vinner/NM LP – Ingen Kommentarer 
 
Avdelingene – Ingen kommentarer 
 
Tidsskriftet – Ingen kommentarer 
 
Websiden/Sosiale sider – Ingen kommentarer 
 
Samarbeidende Organisasjoner 
 NKK – ingen kommentarer 
 
 WUSV/SV – ingen kommentarer 
 
 Sponsorer – ingen kommentarer 
 

  Jubileumskomiteen – ingen kommentarer 
 
 Avd Hedmark: Savner noe om jr-prosjektet. Ikke noe budsjett. Hva skal man gjøre for å rekruttere. 

Svar HS: Ja, vi lidd under manglende aktivitetsoppfølging. Håper noen kan ta tak i dette i klubbens handlingsplan. Her kan 
mye legge føringer. Ta det opp igjen under punktet handlingsplan, så det blir ført.  
 
 
 
 
 

3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 
 
Kasserer med kommentarer:  
Linjer kommet bort under sammensetting av rep. mappa 
 
Noter til regnskapet 2021 
Bemerkelser: 
Til note 1: Heading er falt bort     
Summering på note 2 falt bort    

 Balanse: Heading er falt bort 
 Omløpsmidler: Kundefordringer: uavklarte bilag er falt bort      
 Sum eiendeler: falt bort  
 Kortsiktig gjeld: heading borte     
 Noter til balanse: Note 3 et par linjer på banken er borte        
 Note 4: Heading er borte       
 
 Romerike: er dette kvalitetssikret grundig nok? 
 Svar HS: Her tar vi selvkritikk. Den er for dårlig, ja det er det 
 Nordenfjeldske: Kommer det nytt regnskap med oversikt som vi skal godkjenne? 
            5510? Stemmer den under tidsskriftet? 

Svar Kasserer: alle tall stemmer, selv om det er falt ut i den utgitte rep. mappa. Så det kommer ikke noe revidert/nytt ut. 
5510 skulle ikke vært under tidsskriftet. 

 Hedmark: Inntekt NV 79000, ingenting på NM Bruks? Er disse slått sammen? 3610.  
   Det manglet noe på vedlegget, 
         Svar Kasserer: Disse arrangementer er ført sammen 
 Tromsø: Tidsskriftet – ført utgift på HS. Skulle dette vært ført på Tidsskriftet sin post? 

Svar HS: Portofordeling er sendt ut seint, dette skulle kanskje ha stått der for å få bedre oversikt. Diskusjonen har gått på 
om vi skal ha det eller ikke. 



 Svar kasserer: Disse blir ført på neste regnskap 
 Sarpsborg: Ikke betalt medlemskap WSUV, hvorfor? 

Svar HS: Vi venter til når alle er valgt, så sendes påmeldinger. Dette kommer på neste års regnskap. Da blir det betalt når 
rep. møte er over.  

 Nordenfjeldske: 6720, juridisk bistand? Hva inngår der 
Svar HS: Her har HS mottatt trussel om sivilt søksmål. Vi måtte søke bistand fra advokat. Dette er hva kostnadene har gått 
til. Saken er trukket  

 Hedmark: Note 3 utgifter dommer, den finnes jeg ikke på oversikten.  
 Svar Kasserer: Den er bevisst ikke ført, da denne posten ligger under NV  
 Hedmark: Føringer på premier? 
 Svar: Ført på innkjøp, premier osv. Her skulle det vært ført mer detaljert, tas til etterretning. 

 
Årsregnskap 2021 
 
Noteopplysninger til årsregnskapet 2021 
 
Revisjon –  

Avd Sarpsborg: Hvorfor har du trukket deg, det vil jo se ut litt rart ut. Det har ikke kommet frem årsak? (stilt direkte til 
Knut Brekke)  
Svar: Direkte årsak var at jeg fortsatte som leder i DU. Viser til tidligere bestemmelser, 2021, om at man ikke kunne 
inneha flere verv når man satt som leder i DU. 
Avd Sarpsborg: Takk for svar. 
Når det har blitt endringer i dommerstand, så skulle dette ha blitt informert til alle avdelinger. 
HS leder: Tas til etterretning 
Hedmark: dette er med å ha flere verv har ikke kommet ut i lovverket vårt? 
Svar HS: Dette gjelder kun DU, og ingen andre valgte posisjoner. 
Nordenfjeldske: Det er merkelig at revisor ikke har fått med seg disse postene som har blitt feilført/borte? 
Svar Revisor: Det er ført ut fra de stikkprøver som er tatt er riktig. Og den ene posten som er nevnt ang dommerutgift 
husker jeg, og det ble forklart at den samført under NV 
Avd Tromsø: Har ikke revisor godkjent, og ikke sendt kommentarer på dette som det blir stilt spørsmål ved? 
Svar Revisor: alle kolonner var til stede når jeg sjekket papirene, og hva som har skjedd i mellomtiden vet ikke 
jeg. 

 
GODKJENT 
 

4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 2022 
 Avd Fredrikstad: Imponert over startkontigenten? 
 Svar HS: Dette er alle arrangementer slått sammen, og antall hunder i utstilling, LP, IBGH 

 Avd Hedmark: spenstig med kr 200.000 i budsjett for NV... 
 Svar HS: dette er totalpakke med IL Bjerke, stands, arrangementer o.l. 
  

Noter til budsjett 2022 
 
Tatt til etterretning 
 

5. HAR-ÅRSBERETNING 
Endring: 
HAR Leder: En dommer er uteglemt på oversikten over kåringsdommere, Oddbjørn Winther, beklager! 
 
Nordenfjeldske: Står ingenting om avlskontakter i årsberetningen. Er det noe man skal fortsette med, eller? 
Svar HAR: dette ligger nå under avdelingsstyrene siden bestemmelser for 10 år siden, og det er da opp til avdelingene hvem 
som har denne oppgaven. 
Hedmark: hvilken kontakt er det med oppdrettere og HAR rundt i landet? Er det noe kontakt med disse? Er savnet i 
rapporten. 
Svar HAR: Husk at HAR nå har vært borte noen år. Det må nå bygges opp på nytt igjen etter covid-nedstengelsen 
 
 
LD-utstillinger 
Nordenfjeldske: Hvorfor har dette med påmeldingskontigent økt? Hvorfor er ikke dette sendt ut til avdelingene med 
endringer? 
Svar HAR: det kommer informasjon ut nå fortløpende, og det blir økt til kr 300 både for voksen og valp 



 
Avlskåringer – ingen kommentarer 
 
GODKJENT 
 

6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING 
Hedmark: er det mulig å arrangere mer enn et Sølenkurs? 
Svar HS: HBU er ikke en arrangementskomite, de kan bistå med sine kunnskaper og instruktører. De er ikke valgt til å være 
en komite. Dette ligger på avdelingene å arrangere, og HBU hjelper til med sine kunnskaper der det er nødvendig og 
ønskelig. 
Svar HBU: vi har oppfordret til regionale, gjerne mindre fora. Da blir det mindre press på Sølen, og kortere reisevei for 
mange deltakere. Oppfordrer avdelinger til å søke og arrangere dette!! 
Tromsø: har tatt oppfordringene og skal arrangere i 2023. 
Nordenfjeldske: er det forandringer i IGP i Tyskland? 
Svar HBU: hatt god dialog WSUV. SV har tatt en beslutning i nov.21 -tatt bort stokkebelastning- uten å ta det med VDH. Pr 
i dag: de har gått tilbake til tidligere lovverk, da dette ikke var stemt over med de andre utvalgene/forbundene. 
Kongsberg: er HBU involvert i det nye bruksprogrammet?  
Svar HBU: ja, det er fordelt oppgaver på hos de ulike medlemmer. En har reist ut og informert ulike avdelinger. Ut over det 
har ikke HBU mer ansvar. 
Svar HS: i samarbeid med andre klubber, er dette programmet rettet mot tjenestehund raser. Dette må tas tak i på 
avdelingsnivå. Det må visere til søkende aktivitet, før det kan tas med NKK.  
 
GODKJENT 
 

7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING 
 

Ingen kommentar.  
Applaus 

 
8. DU’S ÅRSBERETNING 

 
Ingen kommentarer 

 
 

9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 
Hovedstyrets handlingsplan 2019-2023 
 
Henviser til oversikt i rep. mappa 
Pkt. 2 Profilering av rase og klubb 
 
Tromsø: hva gjøres med at rasen ikke blir med på utstillinger i Norges land? 
HS leder: søknader er mottatt og sendt til HAR.  
HAR leder: Det er ikke alle som får, men det stilles krav i forhold til dommere. Store muligheter kan gjøres om de dommere 
som har større kjennskap til rasen vår. 
 
HS: Det skal arrangeres utdannelse av nye K-testdommere. Dette vil kjøres fra mandag til søndag, og består man denne er 
det utdannet nye medlemmer. 
Kongsberg: Hvordan skal man se det i forhold til MH kontra K-test. Har stor pågang. Det er mange som ønsker MH. 
Svar HS: K-test ligger i vårt avlsprogram, derfor blir det prioritert. MH er en unghundbeskrivelse hvor man kan avstå 
skudd, men likevel få gjennomført. 
 
Nestleder: Er det lagt planer for videre føring av Nordisk? 
HS leder: Dette er et prosjekt satt i gang pga at klubben er 100 år. Info-skriv ble sendt ut til nabolandene, deriblant ønsker 
om fremtidig samarbeid igjen. Fått svar at dette er et flott tiltak, og ønsker å møte ved oppstart som NSchK skal arrangere.  
Sarpsborg: Spørsmål fra den tyske dommeren som skal arrangere vesenstest i Sarpsborg om det skulle komme deltakere fra 
andre land? 

 Svar HS: Ingen navneliste har kommet fra SV sentralt. De har ønsker om, men ingen er godkjent ennå. 
 Æresmedlem: Skal de andre nordiske land ha sine nasjonale arrangement? 
 Svar HS: Ja, det står på terminlistene, i hvert fall hos Sverige og Danmark.  
 



 Nordenfjeldske: Sette ned et forslag på dato til innsending av protokoller og regnskap?  
 Svar HS: Protokollen føres 
 

3.Organisasjonsutvikling 
Pkt. 3.1: Medlemskap: 
HS leder; ca. 370 nye medlemmer i 2021. Klubben tjener igjen på år 2, da mange av de nye blir med videre. Flere bruker 
vervemetoden som gir avdelingene medlemsvekst. Positivt for rekrutering. Vet mange avdelinger lurer på om de blir varslet. 
Avd Romerike: det er ingen automatikk 
Avd Arendal: Egen kode på NKK hvor man kan se hvem som er vervet 
Æresmedlem: Et flott tiltak for oss oppdrettere 
 
Pkt. 5.Avlsarbeidet 
Pkt. 5.3 Utdanning av nye dommere: 
 HS nestleder: Hvordan ligger dette an nå 
 Svar HAR: Det har stoppet opp pga Corona. Det er på trappene. 
 
Pkt 6. Brukshundarbeidet 
 HS: Ønsker å få med mer om ungdomsarbeid 
 

Avd Oppland: Fremheves av statistikk i NBF at schäferhund er på stigene deltakelse. Skulle det vært profilert mer ang 
andre programmer? Fremsnakke rasen og arbeidet vi bruker. Konkrete forslag tas imot med stor takk. 
HS nestleder: Gi materiale til webmaster om hvordan det ligger an hadde vært veldig bra.  

 Avd ……….: hva med medlemskap i NBF? Noe for handlingsplanen? 
 Svar HS: dette er opp til det nye HS å diskutere 
 Oppland: Synliggjøres all brukshund arbeid. 
 Kongsberg: Lurt å prøve å konkurrere for å profilere oss/NSchK i NBF. Rasen vår fortjener dette. 
 
Pkt. 7 Aktiviteter 
 HS Nestleder: Mer informasjon om 100 års markering kommer på dialogmøte på søndag. 
 
Kommentarer lagt til 
 

10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 
10.1 Kontingent –  

I følge NSchK’s lover, § 3-4, pkt g, siste linje, er en av Rep. møtets 
oppgaver alltid å behandle fastsettelse av kontingent. 
Forslag: 
Hovedstyret foreslår fortsatt uendret kontingent for kommende år. 

HS 
NSchK 

 
Roar: NKK øker sin grunnkontigent, og det får ikke klubben noe av. 
VEDTATT 
 

10.2 Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund Klub  
Under Representantskapsmøtet 2021, sak. 10.2, under § 3-4.1, ble det ved 
en inkurie utelatt et par punkter som ønskes rettet opp. 
§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER. 
a) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede og velge tellekorps 
Valgkomiteens medlemmer bør velges slik at leder og medlemmer har ulike tidsperioder. 

HS 
NSchK 

 
VEDTATT 
 
 
 
 
 
 



10.3 Nedleggelse Hallingdal   
Til rep. mappa 

Hei. 
Vi vil herved informere om at AVD Hallingdal har vedtatt på årets generalforsamling at 
avdelingen legges ned . Grunnen er at det ikke er Moe aktivitet i avdelingen tross mange forsøk på 
å få igang aktivitet , og synkende medlemstall . Vedtak fra møtet vil bli sendt inn så snart alt er 
klart.  
Mvh Tine Lunde , for NSchK avd. Hallingdal 
 
HS støtter forslaget. I h.t § 6-3-1 overføres midlene til HS, for evt. reetablering av 
avdelingen innen 3 år. 

VEDTATT 
 

10.4 K-test og antall dommere  
 

Forslag til representantskapsmøtet i Norsk Schäferhund Klub. 

Hovedstyret ønsker representantskapets bekreftelse på at vi kan gå i dialog med 
KG test og NKK med mål om å endre antall dommere fra 2 til 1 ved 
bedømmelse av K-test. K-teste er et av våre kriterier for godkjenning til avl, og 
det arrangeres flere og flere K-tester. Vi ser at det er en utfordring med få 
dommere og belastningen er stor på dem. 

 
HS 
NSchK 

 
Avd Kongsberg: Bør være 2 dommere på en så viktig test. 
Avd Helgeland: Bør ikke reduseres da dette er en av våre avlskritterier 
Svar HS: Dette er også et økonomisk spørsmål for avdelinger, da det hentes inn dommere langveisfra. 
Avd Helgeland: det er mange ganger at 2 dommere ser 2 forskjellige handlinger 
Kongsberg: Bør være 2 da det skal kvalitetssikres mer. 
HAR: man kan ta andre veier, f.eks. FP. 
Avd Sarpsborg: støtter forslaget med 2 
HS leder: vet at det er flere som ikke ønsker å endre dette. Her vedtar man ikke, man skal stemme om man kan gå i 
dialog med NKK 
Avd Helgeland: bruk tid og ressurser å utdanne dommere i stedet for å diskutere om man skal ha 1 eller 2 
HS leder: Nå håper jeg at mange melder opp til utdanning. Og at vi har hele tiden dialog rundt dette, slik at det 
ikke dør ut. Dette er alt opp til NKK, men da vet de at klubben har sine medlemmer i ryggen. 
Avd Oslo: Det sitter veldig langt inne å redusere fra en til to dommere. Det kan vær nyttig for diskusjoner for å 
bevisstgjøre teamet. Man må være åpen for faglig diskusjon 
Avd Kongsberg: er målet at vi skal diskutere målet eller at vi skal endre antall dommere. 
Svar HS: setter avd Kongsberg opp et endringsforslag? 
Avd Kongsberg: Vi kan prøve det.  
Svar HS: 5 min pause … for at de skal sette opp. 
 
Endring av forslag fra avd Kongsberg: 
Hovedstyret ønsker representantskapets bekreftelse på at vi kan gå i dialog med KG test og NKK for å diskutere 
antall dommere av K-test 
 
VEDTATT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.INNKOMNE FORSLAG 2022 
 11.1 NSchK avd Nordenfjeldske 

 Forslag A 

Kap. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP 

§ 2-1 Medlemskap 

Nåværende tekst: 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs 
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 
forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk 
og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og 
anseelse fremmes. 

 Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til  

 tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg.  

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal 
vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en 
schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen. 

Definisjoner på medlemskap 
Hovedmedlem  

Familiemedlem  

Æresmedlem 

 
 

Ny tekst: 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs 
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 
forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk 
og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og 
anseelse fremmes. 

 
 For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist 
engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å 
fremme rasen. 

Definisjoner på medlemskap 
Hovedmedlem i valgt avdeling  

Husstandsmedlem i valgt avdeling  

Æresmedlem 

 

 

Ved medlemskap i flere avdelinger begrenses retten til å foreslå kandidater til valg, kunne bli valgt til 
tillitsverv og ha stemmerett til den avdeling som er valgt til hovedavdeling. Medlemmer plikter selv å 
informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 



 
Begrunnelse: 

Det må komme klart frem at man kun har rettigheter i en avdeling. Slik teksten står i dag kan den fort oppfattes slik at den 
kun gjelder valg til tillitsverv og stemmerett. 

Teksten: familiemedlem ble endret i forrige års rep. møte, men er ikke endret i «Lover for avdelinger» 

 
 

Avd Helgeland: godt forslag, men vi har ikke oversikt over at de er medlemmer andre steder uten at de selv melder fra.  
Svar HS: Her må vi stole på medlemmer at de er ærlige når det kommer til stemmerett. Ha dialog med andre avdelinger.  

 NKK eier medlemslistene og de er litt vanskelig å få samarbeid.  
Avd Hedmark: hvor skal man plasseres når man er medlemmer i flere avdelinger? Hvilken betegnelse skal de ha? De 
faller ut om de får betegnelse støttemedlem 

 Avd Nordenfjeldske: der har vi inget godt forslag.  
 Æresmedlem: Støttemedlem har ikke talerett.  
 HS Leder: vi kan ikke definere/bestemme betydningen av medlemmer, det er NKK som bestemmer.  
 Nordenfjeldske: Stryk ordet «valgt avdeling» 
 Ordstyrer: Ønsker avdelingen dette? 
  
 Endret: ta bort ordlyden «i valg avdeling»  
 
 VEDTATT 
 
 

Forslag B 

Kap. 3-1 ORGANISASJON 

§3-1-1 Høyeste myndighet på avdelingsnivå 

Nåværende tekst: 

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. 
februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen 
(lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer 
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal  forkastes 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling. 
 
 

Ny tekst: 

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. 
februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen 
(lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer 
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 



 
Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til generalforsamlingen i den avdeling de har valgt å være 
hovedmedlem i. 

Begrunnelse: 

Det må komme klart frem at man ikke har noen rettigheter i avdeling som man ikke har valgt 
hovedmedlemskap i. 

Slik teksten står i dag kan den oppfattes slik at absolutt alle medlemmer i avdelingen, også de som 
har valgt annen avdeling å være hovedmedlem i, har fulle rettigheter. 

 

HS innstilling: 

HS støtter forslaget. 

VEDTATT 

 

12. TERMINLISTER 2022 
Gi beskjed til HBU/HAR ved endringer. Snakk sammen som avdelingene om arrangementer.  
HS Leder: all korrespondanse med NKK skal gå gjennom NSchK 
Valgkomiteen Svein N: alle avdelinger kan legge inn sine søknader. Her kan man godkjenne søknader for å unngå å legge 
inn  
Avd Agder: Skal utsatte prøver gå via HBU for ny dato ved dette nye systemet? 
Svar: Ja. 
 
Utstilling/Kåring 
 
Bruks/HBU 

 



 
 
 

13. VALG 
13.1 Valgkomiteens innstilling 

Avd Rogaland: Hvorfor skriftlig avstemning når det ikke er motkandidater? 
Avd Oslo: Hvordan kan forslaget på valg av HS leder også sitte i HAR? 
Svein N: Jeg trer ut av HAR om jeg blir valgt som leder 
Avd Rogaland: hva er godkjent når det kommer til valg? Ja – Nei – Blankt? 
Kongsberg: hva skjer om vedkommende som er på valg, ikke blir valgt? 
Tromsø: Hvis en ikke blir valgt? Blir det åpent for benkeforslag? 
Ordstyrer: Det blir da åpent for benkeforslag. 
 
Ordstyrer: Vært kontakt med NKK  
Hovedregel: Ja eller blanke. Forsamlingen kan avstemme om det er mulighet for å gi NEI-
stemmer. Dette blir avgjort ved skriftlig avstemning.  
Resultat: 38 stemmeberettigede 
JA-stemmer: 20 
Nei-stemmer: 15 
Blank:3 
Resultatet blir at det IKKE godkjenner NEI-stemmer 
Avd Romerike: Trekker forslag om skriftlig avstemning. 

   

Valgkomiteens innstilling til representantskapsmøte 2022. 

 
HOVEDSTYRE NAVN AVDELING PERIODE FORESLÅTT AV: 
     
Leder Svein Nilsen Indre Østfold På valg 2 år Avd Arendal,  

valgkomiteen 
   VALGT  
Nest leder Rune Gundersen Fredrikstad Ikke på valg  
Kasserer Toril Bjerke Indre Østfold Ikke på valg  
 
Sekretær 

 
Hege Falck Bilden 

 
Fredrikstad 

 
På valg 2 år 

 
Avd Fredrikstad,  
valgkomiteen 

   VALGT  

HBU leder Roar Kjønstad Oslo Ikke på valg  
HAR leder Karl Otto Ojala Finnmark Ikke på valg  
Styremedlem Arne Kristianstuen Oslo På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Vara medlem Ilone Søderholm Finnmark På valg 1 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Vara medlem Svend Børre Steinsland Bergen På valg 1 år 

VALGT 
Valgkomiteen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



HOVEDAVLSRÅDET 

Leder Karl Otto Ojala Finnmark Ikke på valg  
Medlem Leif Belgen Indre Østfold På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem 
 
 
Benkeforslag: 

Svein Nilsen 
TREKKER SEG DA HAN ER 
VALGT SOM HS-LEDER 
Svein Egil Vagle 

Indre Østfold 
 
 
Rogaland 

Ikke på valg 
 
 
På valg 2 år 
VALGT 

 

Medlem Kjell Olaf Olsen Arendal Ikke på valg  
Medlem Tommy Oftedal Rogaland På valg 2 år 

VALGT 
Valgkomiteen 

     

HOVEDBRUKSUTVALGET 

Leder Roar Kjønstad Oslo Ikke på valg  
Medlem Heidi Tokstad Oppland Ikke på valg  
Medlem Ronny Vestli Romerike På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Terje Lindahl Fredrikstad På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Zarif Hamzik Romerike På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Hans Arne Martiniussen Helgeland Ikke på valg  

ORDENSRÅD     

Medlem Liv Evjen Nordenfjelske På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Rolf Mangerud Romerike Ikke på valg  
Medlem Arvid Strømsvik Rogaland Ikke på valg  
Medlem Jonny Johnsen Helgeland På valg 2 år 

VALGT 
Valgkomiteen 

     

REVISOR Monica Jersing Oslo På valg 1 år 
VALGT 

Valgkomiteen 

     

VARA REVISOR Hilde Galborgen Indre Østfold På valg 1 år Valgkomiteen 

   VALGT  

VALGKOMITEEN     

Leder Bjørn Karlsen Nordenfjelske På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Odd Brattøy Møre og Romsdal På valg 2 år Valgkomiteen 
   VALGT  
Medlem Jonny Johnsen Helgeland Ikke på valg  
Vara medlem Tore Larsen Arendal På valg 1 år 

VALGT 
Valgkomiteen 
 
 



 
     

Avstemningen gjennomført og godkjent med de regler som er forelagt. 

Slutt! 

 

Ny leder Svein Nilsen: 

 

Presenterer seg selv for forsamlingen 


