
 

Dagsorden: 
 

1. Åpning 
   

2. Møteleder/Ordstyrer oppnevnes av styret 
- Valg til tellekorps 2 stk. 
- Skrive protokoll 2 stk. 
- Signere protokollen 

Både protokollskrivere og de 2 som signerer, blir til etter EGF er slutt og får signert 
protokollen slik at den kan publiseres rett etter EGF. 
 

3. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. 
   
ENDRING AV TEKSTEN I PUNKT 4 
 

4. Sak til behandling: 
Krav om Ekstraordinær Generalforsamling, fremsendt av Lars Erik Henriksen, på 
vegne av 61 medlemmer (senere endret til 57 på grunn av dubletter)  
 

 4.  Sak: 
  Gjennomgang av regnskap for 2016 med bilag, se bilag 2 

 
 
Nedenfor følger en kort oversikt over saksgangen og det er vedlagt kopier av krav, kravstillere, 
ytterligere informasjon.  

 
Kort forløp av saken med bilag fra først epost/facebook innlegg fra Lars Erik 
Henriksen, fremstilt krav 27.9.2017 og frem til 07.12.2017 

A) Styrets oppsummering – Bilag 1 
B) Facebook innlegg på privatgruppen Norsk Collie og kopi av samme i epost til 

styret. Svar fra styret. Se Bilag 2 
C) Krav ble fremsendt av Lars Erik Henriksen på vegne av 57 medlemmer via epost 

– med krav om gjennomgang av regnskap 2016 med bilag – Se Bilag 2 
D) Styret i Norsk Collie Klubb hastebehandlet saken og det ble i referat lagt ut på 

klubbens hjemmeside og svar til kravstiller sendt 28.9.2017 – Se Bilag 3 
E) Styret i Norsk Collie Klubb mottok 6.10.2017 en konvolutt med 57 stk. 

underskrifter.  
F) Styret i Norsk Collie Klubb behandlet kravet den 10.10.2017 og la ut sin 

avvisning med begrunnelse og sendte dette svaret til kravstiller – Se Bilag 4 
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G) 30.10.2017 mottar styrets leder en kort epost fra administrasjonen i NKK, hvor 

det står at Hovedstyret i NKK har behandlet «en sak» vedrørende krav om EGF i 
Norsk Collie Klubb og vedtatt at kravet er gyldig. Se Bilag 5 

H) 1.11.2017 tilskrives administrasjonen av styrets leder, for å få informasjon om 
hva denne saken gjelder og få innsyn i bakgrunnen for saken. Se Bilag 5 

I) 13.11.2017 får styret i Norsk Collie Klubb svar fra Organisasjonssjefen i NKK, 
med bilag. Se Bilag 5 

J) 28.11.2017 sendes svar på henvendelsen sendes til NKK v/administrasjonen og i 
brev til Adm.dir. Trine Hage, HS leder Tom Øystein Martinsen og 
kontrollkomiteen samt en anmodning om å ta et møte. Se Bilag 5 

K) Styret mottar svar fra Organisasjonssjefen i NKK den 30.11.2017 og møte blir 
avtalt til den 7.12.2017 kl. 12.00. Se Bilag 6 

L) 7.12.2017 – Møte finner sted i NKK sine lokaler. Styret er representert med 4 
stk. og NKK ved Organisasjonssjef Øystein Eikeseth og Jurist Hilde Engeland. – 
Se Bilag 6 

M) 11.12.2017 – Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling sendes til trykker. 
 
For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for 2017. Fullmakter som medbringes, 
må være i original underskrift. Kopier/utskrifter godtas ikke. Fullmakt ligger vedlagt i 
innkallingen og kan også lastes ned fra hjemmesiden. Fullmakt utfylles og vedkommende som gir 
fullmakt, må undertegne og skrive inn sitt medlemsnr. og gi/sende i original til møtende 
medlem.  
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