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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.

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)  

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

5. 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
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
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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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BILAG 1 
 
Styrets oppsummering: 
23.6.2017 ble regnskap godkjent 23 for og 2 mot. Enkelte deltakere ønsket en mer detaljert oversikt 
over regnskapet, presentert i neste Collieblad. I protokollen ble det ført slik: 
 

  7. Regnskap 
Godkjent, 23 for og 2 imot. 
Regnskap godkjent og styret legger ut regnskap med noter i neste collieblad 
 

Styret fremlegger detaljert oversikt i CB. Under det redaksjonelle arbeid med tallene i tabell, faller det 
ut 2 linjer. Da styret ble klar over feilen, legges det ut beklagelse og den opprinnelige teksten.  
 
Vi ønsker å påpeke at det for regnskapsåret 2016 er delt på 2 ulike styresammensetninger. 
 
1.1.-26.6.2016 ved styreleder Tore Grønhaug, og fra 26.6.2016-31.12.2016 ved dagens sittende styre. 
 
Utgiftstallene ser slik ut for respektive styreledere m/styre: 
 
Styreleder Tore Grønhaug: Utgifter 01.01.2016 - 26.06.2016: kr. 223 749,48 
Dagens sittende styre: Utgifter 26.06.2016-31.12.2016: kr. 140 078,49 
Totalt utgifter 2016: kr. 363 827,97 
 
Styret forventer at tidligere styreleder Tore Grønhaug stiller på Ekstraordinær Generalforsamling, for å 
redegjørelse av regnskapet for den aktuelle perioden. 
 
Lars Erik Henriksen publiserer på Facebook sin privatgruppe Norsk Collie hans misnøye med detaljene i 
fremstilling i Colliebladet og oppfordrer blant annet til å stille mistillitsvotum til styret. Det er ikke i 
protokollen eller på noe tidspunkt lagt føringer for hva styret skulle fremlegge spesifikt og det er ikke 
fremsendt epost til styret fra kravstiller eller kravstillergruppen om hva de mente skulle være med. 
Epost med kopi av hans innlegg sendes til styret 13.9. Styret svarer – samme svar som publiseres på 
hjemmesiden, og vi får til svar; «Mail mottat og svar vil komme» 
 
Ved en tilfeldighet får styret informasjon om at det er et krav om EGF på vei. Dette skjer via en 
telefonsamtale til NKK i en annen anledning. Da skulle «saken» ha vært diskutert internt og 
ferdigbehandlet og vedkommende fått OK på å stå på kravlisten. 
 
26.9. mottar styret krav om EGF med en navngitt liste på 61, hvorav 4 er dubletter. I alle bilag vedlagt, 
finner du detaljert informasjon om innhold, kravstillere m.v. Styret avholder igjen hastemøte og 
besvarer eposten med at vi avventer skriftlig krav med underskrifter. Den 6.10. mottar styret en 
konvolutt inneholdende 57 underskrifter.  
 
Som informert i styrereferater er det flere underskrifter som er helt uleselige, noen som har helt ens 
skrift og i perioden fra 26.9 og frem til mottak av underskriftene er det flere som har trukket sitt 
samtykke på grunnlag av bristet forutsetning for å undertegne.  
 
Som tidligere informert har styret fått en del tilbakemeldinger om veldig varierte historier som grunnlag 
for vervingen; «pengene renner ut av kassen», «feil i regnskap», «massivt forbruk på dommere, 
overnatting og drosjekjøring ifm. utstilling», «30.000+ som styret ikke kan gjøre rede for». 
 



Gruppen på minst 4 aktive personer i verving har også blandet sammen 2016 regnskap og aktiviteter som 
er foregått i 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor er skissert noen av tilbakemeldingene: 
 
«Vi ble ringt opp 4 ganger. Svært pågående for å få underskrift fra oss.» 
 
«Jeg har, dessverre, skrevet under på ønske om ny GF. Dette ønsker jeg å trekke tilbake.  Jeg var 
oppringt av (navngitt person) sist søndag.  Hun var svært pågående og mente helt klart at det var store, 
alvorlige feil i regnskapet. Jeg har ikke fulgt med i det hele tatt.  Men hun mente blant annet styret har 
betalt massive drosjeregninger for dommere, har massevis av summer som ikke stemmer osv.  
 
Når jeg nå har satt meg mer inn i hva eg skrev under på, føler jeg meg som it kryp. Jeg håper derfor det 
er mulig å trekke tilbake underskriften og legger meg langflat. Dette var gjort i god tro, og jeg håper 
virkelig det kan ordnes». 
 
«Hei! Nå føler jeg meg fly forbannet og grundig lurt. Jeg er en av de som skrev under på lista for å få en 
ekstra GF. Nå ser jeg at det som kommer fram er noe helt annet enn det jeg ble fortalt.  
Kan du være så snill å slette navnet mitt fra lista. Jeg er kanskje litt naiv, men du tror jo på folk som 
ringer rundt slik.» 
 
«Hei, Jeg trekker min underskrift ang. ny E-GF, da jeg har fått svar på det jeg undret meg over og at jeg 
føler at saken kanskje har en annen agenda. Syntes dere gjør en god jobb stå på» 
 
All dokumentasjon medbringes til EGF. 
 
Styret vet ikke om flere har forsøkt å trekke sin underskrift til kravstillergruppen. Vi vet også at navn og 
mobilnr. for oppringing og verving er utlevert til navngitte personer. 
 
Styret har i god tro bekreftet til alle som har trukket sitt samtykke, at deres underskrift er trukket. 
Dessverre er det slik at NKK ikke tolker lovene som vi og andre gjør det. Det betyr at har man først 
undertegnet et krav, så kan man ikke trekke seg!!  
 
Det er enhver sin plikt å undersøke nøy og gjøre seg kjent med kravets innhold ihht. NKK.  
 
Selv om styret i siste møte gjorde oppmerksom på at flere mente at de hadde gitt sitt samtykke på 
bristende forutsetninger, så har dette ingen innvirkning på NKK sin fortolkning og dermed «fanger 
bordet» - også selv om det er gitt varierte informasjoner til forskjellige medlemmer. Igjen, som tidligere 
nevnt, så finner styret det veldig betenkelig at flere på listen har meldt seg inn i klubben så sent som 1 
dag før underskrift.  
 
Styret beklager sterkt at mange medlemmer føler seg lurt av denne kravstillergruppen. 
 
 
 



Etter at kravet ble avvist av styret, har det ikke vært noen form for kommunikasjon med 
kravstillergruppen og ikke har styret mottatt klage på vår avvisning. Kravstillergruppen har ved Lars Erik 
Henriksen, fremsendt klagen sin direkte til NKK’s styreleder og på bakgrunn av klagen, blir denne tatt 
med på førstkommende hovedstyremøte 19.10. i NKK under eventuelt og kravstillerne får medhold i at 
de har rett til å kreve EGF.  
 
Styret vet ikke dette før referatet blir kjent på NKK sine hjemmesider og vi får en epost fra 
administrasjonen: 
 
142 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET VEDRØRENDE EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK COLLIE 
CLUB Hovedstyret vedtok at krav som ble fremsatt om ekstraordinær generalforsamling oppfyller krav iht lovene. 
 
Styret ber om å få innsyn i hva dette gjelder, da vi ikke vet at saken er en sak og ikke har mottatt 
innsigelse på vår avvisning av kravet.  
 
Følgende brev er sendt til NKK av Lars Erik Henriksen, som styret har satt spørsmålstegn ved om det er 
lovlig å sende brev uten at kravstillerne har gitt sin aksept til dette. Spørsmål om lovlighet er sendt til 
kontrollkomiteen i NKK: 

 
Til Hovedstyret i Norsk Kennel Klubb 
Ved/ Tom Øystein Martinsen 
Kopi/ Trine Hage 
GF=Generalforsamling 
EGF=Ekstra General Forsamling 
Krav om Ekstra ordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb 
Norsk Collie Klubb avholdt sin ordinære GF 6.mai 2017 
På GF ble det stilt mye spørsmål rundt punkt 7.regnskap. 
Regnskapet ble godkjent 23 for og 2 mot med følgende vedtak , att styret skulle 
legge ut fullstendig regnskap med fotnoter og skal bli presentert i neste 
Collieblad, blir da opplyst att Colliebladet er rett rundt hjørnet. 
Vi mottar Collieblad i September. 
- fotnoter kun på 4 punkt 
- store avvik i summer som er vedtatt på GF 
- summer som revisor har godkjent er endret på 
- utregninger stemmer ikke overens 
- dette er brudd på fattede vedtak (protokollført under punkt 7) 
 
Tar kontakt for og få informasjon om noen av punktene for regnskapet, får da til 
svar att det som er lagt frem på GF ikke er regnskap men kun inn og ut 
posteringer fra bank, DETTE burde vært opplyst på GF, før folk avgir sin 
stemme og tillit. 
10% av medlemsmassen blir samlet inn i form av underskrifter for og forlange 
EGF 
Norsk Collie Klubbs lover paragraf 3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller 
minst 10% av medlemmene forlanger det.(utdrag av paragfen) 
27.9.2017 blir mail sendt til klubben med ønske om EGF for gjennomgang av 
regnskap med bilag og vedlagt liste med navn over medlemmer som har signert 
kravet. 
6.10.2017 får styret kopi av alle signaturer pr post 
Det er innsendt 57 godkjente medlemsunderskrifter 
PGA en stygg svertekampanje på Facebook, på blant annet Norsk Collie Klubb 



sin private side, har ett medlem valgt å trekke sitt medlemskap pga att styret er  
fraværende for og få dette stoppet. (medlemskapet er avsluttet etter att styret har 
mottatt kravet) 
 
 
 
Styret avslår EGF på bakgrunn av att de har mottatt 5 mail fra ulike personer att 
de ønsker trekke sin støtte til saken. 
Vi mener att har man har signert krav om EGF så er rett måte og trekke sin støtte 
ved og møte på EGF og si ifra der att man ikke lenger støtter saken. 
Vi mottar mail om avslag på EGF 
Uten vedlegg (av mail) som bevis på att dette er korrekt, att styret sitter på disse 
5 mailene. 
-styrets avslag begrunnes med att det kun er 51 gyldige stemmer 
- vi mener att vi har 57 gyldige stemmer og oppfyller kravet for EGF 
-når kravet sendes har ikke det ene medlemmet trukket sitt medlemskap, de fem 
undertegnede har heller ikke endret sin mening, derfor mener vi å ha 57 gyldige 
stemmer 
- pr 27-09-2017 har Norsk Collie Klubb 548 medlemmer 
-dette er også så tydelig og stor del av medlemsmassen att styre bør ta hensyn til 
disse medlemmene 
Om det ønskes mer info og/eller bilag vennligst ta kontakt 
MVH 
På vegne av 57 medlemmer og undertegnede 
Lars-Erik Henriksen 
Mobil 47176011 
47176092 

Mail :shitta@online.no 
 



BILAG 2 

Fra: Lars Erik Henriksen [mailto:laehenri@online.no] 
Sendt: 13. september 2017 12:54 
Til: postkasse@nck.no 
Emne: collie norge.docx 

Hei 
Nå har jeg hatt colliebladet i to dager 
Nå må jeg ta bladet fra munnen. 
Jeg var på GF i Mai mnd 
Hvor vi ble presantert ett regnskap for 2016(hvis vi kan kalle dette for ett regnskap??) 
Det var presantert ufullstendig og uten noter 
Det ble litt diskusjon rundt regnskapet, hvor på noen sa MÅ VI VIRKELIG UTSETTE KLUBBEN FOR 
EKSTRA GF BARE PGA DETTE?? 
Noen mente ja ,andre ikke. 
ok. 
Det ble stemt over ett forslag, på att regnskapet skulle godkjennes mot att det kom fullstendig 
regnskap med noter i neste collieblad (som var like rundt hjørnet i mai mnd) 
Nå er det September 
Forslaget godkjent 23 mot 2 stemmer(jeg var en av de to) 
Nå sitter jeg ihvertfall med god samvittighet for det!! 
Selv har jeg sittet i mange ulike styreverv og har aldri sett maken til surr og rot 
Jeg nevner kun noen punkter her 
1. regnskapet vi får presantert i bladet stemmer ikke på utregniger
2. regnskapet STEMMER ikke med regnskapet som ble godkjent på GF
3. Summene som revisor har mottat på mail stemmer ikke med det som ble oppgitt i bladets
regnskap (dette er IKKE revisor skyld i, hun har kun godkjent det hun har mottat på mail)
4. Å nok en gang kommer "regnskapet" uten noter kun med 4
dette er brudd på hva som ble vedtatt på GF
lurer på ; kataloger kun utgifter ingen inntekt
:honorar?? hvem hva hvor
: veddlikehold?? av hva???
:web???
: og så videre
Det sittende styre burde skamme seg for og ikke vise mer respekt for en klubb og sine medlemmer
som de er valgt til og forvalte.
HVA bør gjøres??
1. E GF med fullstendig gjennomgang av regnskap???
2. Mistilitsforslag til sittende styre???(tross alt de som er ansvarlige for att dette skal være i orden)
3. ellers skal det skure og gå??
Jeg oppfordrer dere alle til og ta frem kalkulator og se på regnskap fra GF, colliebladet, summer sendt
revisor
På vegne av meg selv og andre medlemmer skriver jeg dette som en alvorlig bekymmringsmelding

SVAR FRA STYRET: 

til Lars, styreleder, nestleder, kasserer, 1.styremedlem, Hilde, 3.styremedlem, 1.varamedlem, 2.varamedle

 
 

 

Hei 

Fremsender svar fra styret etter styrebehandling pr. tlf. på din henvendelse 
tidligere i dag. 

Mvh NCK v/ sekretær Hilde Jensen 

mailto:laehenri@online.no
mailto:postkasse@nck.no


 
Etter en gjennomgang av detaljene for regnskapet som foreligger i CB nr 2 viser det seg at to 
posteringer er falt ut fra dette dokumentet. Totalsummene er korrekte, men det mangler to 
posteringer. 
Det er bra at vi er blitt gjort oppmerksomme på dette slik at vi kan informere alle medlemmer om 
dette og de aktuelle tallene blir offentliggjort. 
 
Det er differanser på inntekt og utgift posten i det detaljerte regnskapet CB 2 og regnskapet i 
innkallingen. 
Dette skyldes at utgifter og inntekter i regnskapet fremlagt i innkallingen viser posteringer foretatt pr 
bank. 
I det detaljerte er alle utgifter og inntekter tatt med uavhengig av om det dreier seg om 
transaksjoner pr bank eller kontant transaksjoner. 
Kontantene står oppført på post kasse i balanseregnskapet da dette regnes som eiendeler. 
Regnskapet er ført i samme oppsett som det er brukt i tidligere år i klubben 
Summen på underskuddet for regnskapsåret 2016 blir det samme – 43 746,- i det detaljerte 
regnskapet som det som ble presentert på GF 06.05.2017. 
At det er noen differanser i summer som står i revisorberetningen og i det detaljerte regnskapet 
henger sammen med at man i det detaljerte har postert noe inn andre steder, for eksempel rosetter 
til Tromsø inn på posten rosetter og alle GF samlet og ikke oppdelt i ord GF og EGF. 
 
En henvendelse til styret med dine spørsmål ville kunne gitt deg svar. 
Ditt innlegg på Norsk Collie, tilsvarende mailen du fremsendte styret har blitt gjenstand for store 
diskusjoner og antagelig ikke gitt deg noen svar på det du lurte på. 
Styret krever å få en tilbakemelding på hvem flere som står bak denne bekymringsmelding som du 
har fremsatt på vegne av deg selv og mange andre. Dette for behandling av saken videre. 
Med bakgrunn i alvorlighetsgraden av de beskyldninger og antydninger som er fremlagt mot styret i 
en privat gruppe på Facebook vil denne saken bli tatt videre i NKK systemet. 
 
Mvh NCK Sekretær, Hilde Jensen 
 
 
Lars Erik Henriksen <laehenri@online.no> 
 

14. 
sep

. 

 

 

 

 

til Geir, Cato, styreleder, nestleder, kasserer, 1.styremedlem, Hilde, 3.styremedlem, 1.varamedlem, 2.varamedlem 

  
Mall er mottatt og svar vil komme 
Med vennlig hilsen 
Lars Erik Henriksen 

 



BILAG 3 

Fra: Lars Erik Henriksen [mailto:laehenri@online.no] 
Sendt: 27. september 2017 18:20 
Til: styreleder@nck.no; postkasse@nck.no 
Emne: E-GF 

Styret i NCK 

Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb 

På vegne av meg selv og  undertegnede medlemmer av Norsk Collie Klubb (NCK)representerer vi nå mer 
enn 10% av medlemsmassen, som ønsker ekstraordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb. 

Jfr. Norsk Collie Klubbs lover 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun
de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog
ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Agenda for ekstraordinær generalforsamling: 

Full gjennomgang av regnskapet for 2016 med bilag. 

Revisor som har godkjent regnskapet 2016 må møte for redegjørelse, og fremleggelse av det hun besitter 
i forhold agendaen til møtet. 

Vi kan skaffe til veie lokaler som styret kan benytte til ekstraordinær generalforsamling. 
Disse er gratis og vil spare NCK for leie. 
Vi oppfordrer NCK til å benytte seg av dette for å spare penger. 

De gratis lokalene er på Cowi hovedkontor i Oslo med gode forbindelser til offentlig transport og parkering. 
Adressen er 
Karvesvingen 2 
0579 Oslo 

Vi  imøteser innkalling til ekstraordinær generalforsamling snarest mulig og helst innen 3 uker. 

Unntas fra offentligheten paragraf § 13. 

Vedlegg 1  
Navn på de som har signert kravet 

Vedlegg 2 
§ 13. (taushetsplikt). Forvaltningsloven

 Lars Erik Henriksen 

 Vedlegg 1 

mailto:laehenri@online.no
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E-GF signaturliste  
1. Ada Elin Ekeland 
2. Helle Henriksen 
3. Eva Landøy 
4. Elin Wormnes 
5. Synnøve Søraa 
6. Veronika Huseby Tørum 
7. Kirsten Johansen 
8. Tore Grønhaug  
9. Kari Vintertun 
10. Kari Skøyen Paulsberg 
11. Tone Kristin Gulbrandsen 
12. Tine Kristine Lindbeck 
13. Ellinor Svellebråten 
14. Lene Lysheim  
15. Kristin Gransbråten Åsli 
16. Hermann Rosenlund 
17. Torill Rosenlund 
18. Marianne Elven  
19. Anita  Arvesen  
20. Synnøve Berg Johansen  
21. May Michelsen 
22. Cathrine Michelsen  
23. Ruth Olsvold  
24. Eva Breivik 
25. Astrid Hedenstad 
26. Tove Granås 
27. Nina Granås  
28. Elin Lund 
29. Tom Lund 
30. Christian W Egeberg  
31. Hilde G Alsberg  
32. Tom Segalstad   
33. Astrid G Angstad 
34. Tonje Cristine Fusche 
35. Angelica Hempel Hansen  
36. Therese Selnes 
37. Jørn Erik Bakken Uhren 
38. Inger Merete Ingebrigtsen 
39. Anita Ragnarsdotter  
40. Lars Erik                              Sign brev      
41. Vigdis Ligaard   
42. Ann Gjerterud Kvam 
43. Oddbjørn Heimland  
44. Kristin Eskerud 
45. Vigdis Ligaard 
46. Angelica Hempel Hansen  
47. Ann G Kvam  
48. Tine K Lindbeck  
49. Elen Øye 
50. Erik Øye 
51. Bodil Kristin Ripe  
52. Rita Møller  
53.  Roar Steen  
54. Geir Andreassen 
55. Elin Andreassen  
56. Karin Krogstad 
57. Gunn  Lankås  
58. Lisbeth P K Nilsen 
59. Inger Lise Witthøft  
60. Dagny Wangensteen 
61. Anne Ask  

 

   Vedlegg 2 
  Forvaltningsloven  



§ 13. (taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 
1) noens personlige forhold, eller 
2) tekniske innretninger og 

fremgangsmåter samt drifts- eller 
forretningsforhold som det vil være 
av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, 
yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må 
anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes 
som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og 
opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke 
utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. 
Sendt fra min iPad 
 
 
 
SVAR FRA STYRET 
 

til Lars, styreleder, nestleder 

 
 

Styret i NCK har mottatt deres krav, styret avventer krav pr.post med signaturer. 
  
MVH 
Norsk Collie Klubb 
v/sekretær Hilde Jensen 
 



Styremøte pr. telefon 10. oktober 2017 
Birgit O. Bratlistuen, Lise-Lotte Wulff, Hilde Jensen, Margunn Horstad, 

Hilde Mathisen, Catharina Engebretsen, Barbro Bøe Werner,  
Kjersti Rosmæl & Geir Smeby 

Styret har avholdt telefonmøte ifm. krav fremsendt pr. epost, datert 27.9.2017 og styrets svar 
29.9.2017. 

1) Styret mottok 27.09.2017 en liste med 61 navn, ved gjennomgang av listen er
det 4 personer som står dobbelt. Det gjenstår da 57 individuelle navn

2) Styret mottok den 06.10.2017 en konvolutt med kopi av signaturer, konvolutt
poststemplet 05.10.2017. I konvolutten er det ikke vedlagt undertegnet krav,
kun 57 ark med kopi av signaturer.

3) Kontrollerer man disse 57 signaturene mot medlemsregisteret ser man at 1
person ikke er medlem pr 06.10.2017. Styret har mottatt skriftlig henvendelse
fra 5 stk som trekker sin støtte og signatur fra listen.

Etter kontroll av signaturer står man igjen med 51 signaturer.

I tillegg er 5 av de fremsendte signaturene uleselig på grunn av for dårlig kopi

Kravet ble gjort kjent for styret 27.09.2017, på det tidspunkt var
medlemstallet 548 stk. For å oppfyllet kravet om minst 10% av
medlemsmassen i henhold til klubbens lover § 3-5 kreves det 55 stk.

KRAVET AVVISES 

Kravet avvises på bakgrunn av at det ikke er 10% av medlemsmassen som står 
bak det fremsatte kravet. 

4) Ved gjennom gang av medlemslistene stiller styret seg noe undrende til at
medlemmer som står på denne listen er innmeldt i klubben så sent som 1 dag
før de har signert på dette oppropet. Det er også andre på denne listen som er
blitt medlemmer i klubben etter at bakgrunnen for dette kravet var behandlet
på ordinær GF.

5) Styret har i perioden fra 29.9. hvor eposten med kravet om E-GF ble gjort
kjent for medlemmene på hjemmeside/fb-side, fått flere henvendelser fra
medlemmer som er blitt forsøkt ”vervet” til dette oppropet, mange har fortalt
hvordan man har gått til verks for å innhente nødvendige underskrifter;
«Massive overskridelser på budsjett», «Brukt over 56.000 kr. på 1 utstilling
med 2 dommere», «Pengene renner ut av kassen», store summer som man ikke
kan gjøre rede for er bare noen av de fremstillinger man har brukt.
Det kan se ut som om det er brukt forskjellige utgaver av hva som skal være
bakgrunn for kravet.

BILAG 4



 
 
 
 
 
Medlemmer er blitt ringt opp flere ganger av forskjellige personer, noen har 
fått presentert at navn og telefonnummer er opplyst av person som ikke står 
på ovennevnte liste.  
 
Flere har opplevd den som har ringt meget pågående. Styret mener det er 
meget betenkelig at signaturer til en E-GF blir innhentet på bakgrunn av egne 
antagelser og historier som ikke har noen form for rot i virkeligheten. 
 

6) I kravet som er fremsendt til styret er det heller ikke gitt noen form for 
begrunnelse for hvorfor det ønskes en ytterligere gjennomgang av regnskapet. 
På ordinær GF ble Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. Regnskapet 
ble godkjent med 23 mot 2, og styret skulle legge ut en mer detaljert oversikt 
over regnskapet i neste CB. Det ble ikke lagt noen form for føringer eller krav 
om hva disse skulle inneholde eller hvordan det skulle være utformet. 
 

7) Styret vil se nærmere på fremgangsmåten overfor medlemmene i denne 
saken. 
 

8) CB nr 3 utgår dessverre på bakgrunn av usikkerheten som har vært rundt dette 
kravet og hvilke økonomiske konsekvenser en slik E-GF ville fått for klubben.  

 

 
 

Kopi av styrereferat sendes til Norsk Kennel Klubb. 

 

 

Sign. sekretær Hilde Jensen 

 

 

 



BILAG 5 
142 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET VEDRØRENDE EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
NORSK COLLIE CLUB Hovedstyret vedtok at krav som ble fremsatt om ekstraordinær 
generalforsamling oppfyller krav iht lovene. 

SVAR TIL NKK: 

Fra: Birgit Bratlistuen <birgit01@live.no> 
Sendt: Wednesday, November 1, 2017 8:15:06 AM 
Til: Merete Røberg-Larsen 
Emne: SV: Orientering om Hovedstyrevedtak 

Hei 

Med bakgrunn i Hovedstyrevedtak vi fikk tilsendte Mandag 30.10.17 ber vi som part om å få tilsendt alle dokumenter som 
ligger til grunnlag for behandling av denne saken omgående. 
Viser til Saksbehandlingsregler for Norsk Kennel Klubb §20 samt § 21. 

Vi stiller oss i første omgang noe undrende over at en sak som omhandler NCK er blitt behandlet i NKK Hovedstyre uten at 
styret i NCK har hatt noen form for informasjon om det. Dette da det i instruks for Hovedstyret står klart « Styret er forpliktet 
å påse at berørte parter involveres» 

Vi ber også om å få dato for når denne saken ble fremmet da den ikke står oppført på sakslisten til HS møtet 19.10.2017. 
Dette da det i instruksene for HS står « Saker kan som hovedregel ikke settes på dagsorden etter at innkalling og 
sakspapirer er sendt ut, med mindre særskilte grunner taler for det. I tilfelle må tilstrekkelig saksgrunnlag foreligge.» 

Styret i NCK ønsker å påpeke at det i denne saken om Ekstraordinær Generalforsamling i klubben foreligger mange faktiske 
forhold som trenger å belyses. 

På bakgrunn av at en av våre medlemmer innehar en stilling i NKK samt er en aktiv part i den aktuelle saken, ber vi om at 
saken videre ikke diskuteres eller informasjon gis i denne saken pr dags dato. 

Mvh styreleder NCK, Birgit Bratlistuen 

SVAR FRA NKK: 
Fra: Øystein Eikeseth <Eikeseth@nkk.no> 
Sendt: Monday, November 13, 2017 2:26:28 PM 
Til: Birgit Bratlistuen 
Emne: SV: Orientering om Hovedstyrevedtak 

Hei, 

Vi beklager sen tilbakemelding, noe som skylde stort arbeidspress i anledning av NKKs Representantskapsmøte. 

Vedlagt oversendes et brev sendt direkte til NKKs Hovedstyreleder, som også tok saken direkte opp på det straks 
forestående Hovedstyremøtet. 

Saken med krav om ekstraordinært årsmøte er ikke en sak som krever utredning. Det å kunne kreve et ekstraordinært 
årsmøte er en lovfestet rett som medlemmene har. 
HS mener at kravet for at Collieklubben må avholde et ekstraordinært årsmøte er oppfylt. Derfor gjorde Hovedstyret sitt 
vedtak så raskt, ikke minst for å understreke alvoret i fremsetning av et slikt krav fra medlemmer. 

Imidlertid vil det kommenteres at dersom medlem først har signert et slikt krav, er det ikke anledning til å fratre dette kravet 
ved å trekke seg, noe vi forstår at noen personer har gjort. 

Vi ber på det sterkeste at Colliklubben oppfyller NKKs Hovedstyrevedtak, og at klubben raskest mulig gjennomfører et 
ekstraordinært årsmøte med den ekstraordinære saken på dagsorden. 

Med vennlig hilsen 

Øystein Eikeseth 
Organisasjonssjef 

mailto:birgit01@live.no
mailto:Eikeseth@nkk.no


 SVAR FRA NKK med kopi av brev sendt til NKK sin styreleder Martinsen fra Lars Erik Henriksen: 
Til Hovedstyret i Norsk Kennel Klubb 
Ved/ Tom Øystein Martinsen 
Kopi/ Trine Hage 
GF=Generalforsamling 
EGF=Ekstra General Forsamling 
Krav om Ekstra ordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb 
Norsk Collie Klubb avholdt sin ordinære GF 6.mai 2017 
På GF ble det stilt mye spørsmål rundt punkt 7.regnskap. 
Regnskapet ble godkjent 23 for og 2 mot med følgende vedtak , att styret skulle 
legge ut fullstendig regnskap med fotnoter og skal bli presentert i neste 
Collieblad, blir da opplyst att Colliebladet er rett rundt hjørnet. 
Vi mottar Collieblad i September. 
- fotnoter kun på 4 punkt 
- store avvik i summer som er vedtatt på GF 
- summer som revisor har godkjent er endret på 
- utregninger stemmer ikke overens 
- dette er brudd på fattede vedtak (protokollført under punkt 7) 
 
Tar kontakt for og få informasjon om noen av punktene for regnskapet, får da til 
svar att det som er lagt frem på GF ikke er regnskap men kun inn og ut 
posteringer fra bank, DETTE burde vært opplyst på GF, før folk avgir sin 
stemme og tillit. 
10% av medlemsmassen blir samlet inn i form av underskrifter for og forlange 
EGF 
Norsk Collie Klubbs lover paragraf 3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller 
minst 10% av medlemmene forlanger det.(utdrag av paragfen) 
27.9.2017 blir mail sendt til klubben med ønske om EGF for gjennomgang av 
regnskap med bilag og vedlagt liste med navn over medlemmer som har signert 
kravet. 
6.10.2017 får styret kopi av alle signaturer pr post 
Det er innsendt 57 godkjente medlemsunderskrifter 
PGA en stygg svertekampanje på Facebook, på blant annet Norsk Collie Klubb 
sin private side, har ett medlem valgt å trekke sitt medlemskap pga att styret er 
 
fraværende for og få dette stoppet. (medlemskapet er avsluttet etter att styret har 
mottatt kravet) 
Styret avslår EGF på bakgrunn av att de har mottatt 5 mail fra ulike personer att 
de ønsker trekke sin støtte til saken. 
Vi mener att har man har signert krav om EGF så er rett måte og trekke sin støtte 
ved og møte på EGF og si ifra der att man ikke lenger støtter saken. 
Vi mottar mail om avslag på EGF 
Uten vedlegg (av mail) som bevis på att dette er korrekt, att styret sitter på disse 
5 mailene. 
-styrets avslag begrunnes med att det kun er 51 gyldige stemmer 
- vi mener att vi har 57 gyldige stemmer og oppfyller kravet for EGF 
-når kravet sendes har ikke det ene medlemmet trukket sitt medlemskap, de fem 
undertegnede har heller ikke endret sin mening, derfor mener vi å ha 57 gyldige 
stemmer 
- pr 27-09-2017 har Norsk Collie Klubb 548 medlemmer 
-dette er også så tydelig og stor del av medlemsmassen att styre bør ta hensyn til 
disse medlemmene 
Om det ønskes mer info og/eller bilag vennligst ta kontakt 
MVH 
På vegne av 57 medlemmer og undertegnede 
Lars-Erik Henriksen 
Mobil 47176011 
47176092 
Mail :shitta@online.no 



BILAG 6 
TILBAKEMELDING I FORBINDELSE MED HOVEDSTYREVEDTAK – Sent til NKK pr. epost og i brev til 
Adm.dir. Trine Hage, NKK styreleder Tom Øystein Martinsen og Kontrollkomiteen 

Med bakgrunn i epost tilsendt styreleder i NCK 30.10.2017 med orientering om Hovedstyrevedtak er vi av den 
oppfatning at det er en del momenter i denne saken som bør belyses. 

01.11.2017 sender styreleder mail tilbake til Merete Røberg-Larsen hvor styret ber om å få tilsendt dokumenter som 
ligger til grunn for dette vedtaket. Dette da styret ikke var orientert om hva som var bakgrunnen for sak behandlet i 
HS. 

Først 13.11.2017 får styret tilbakemelding fra Organisasjonssjef Øystein Eikeseth og innsyn i hva som er bakgrunnen i 
saken og anledning til å kunne mene noe om denne saken. 

Det første styret i NCK ønsker å påpeke er at saken som er behandlet i HS slik vi oppfatter det ut fra brevet fra 
Henriksen dreier seg om vår avvisning av kravet. Altså ikke om det fremsatte kravet i seg selv slik det fremkommer av 
vedtaket som er fattet.  
Med bakgrunn i at brevet fra Henriksen baserer seg på vår avvisning og det er dette han ønsker å få behandlet 
gjennom HS, synes vi det er betenkelig at vi ikke på noe tidspunkt er blitt informert fra hverken Henriksen eller NKK 
om at vår avvisning var tema for videre behandling. 
Vi vil også få påpeke at det i brevet fra Henriksen fremkommer flere uriktige opplysninger som NCK ikke er gitt 
anledning til å si noe om. 
 
Vi stiller oss noe undrende til HS sin saksbehandling når det kommer til denne saken. 
Når vi leser Instruksen som foreligger for styrearbeid i NKK, altså Hovedstyrets instruks fremkommer det tydelig at 
«Styret er forpliktet til å påse at berørte parter involveres, og at høring blir gjennomført etter egen instruks». Vi er 
helt klart av den oppfatning at den saken som ble behandlet i HS møtet 19.10.2017 i hovedsak dreier seg om en 
avgjørelse tatt av styret i NCK og finner det derfor meget underlig at det ikke på noe tidspunkt er blitt gitt anledning 
for NCK å uttale seg i saken.  
 
I svaret fra Eikeseth 13.11.2017 gis det orientering om at dette er en sak som ikke krever utredning, vi kan ikke se at 
det noen steder i NKK sitt lovverk eller i instruksene gis noen form for frafall av hverken utredning eller involvering 
ved saker som omhandler ekstraordinært årsmøte. 
 
Også i Saksbehandlingsregler for Norsk Kennel Klubb §8 Utrednings- og informasjonsplikt regulerer plikten til 
opplysning og uttalelse. «Før et vedtak treffes, skal det påses at saken er så godt opplyst som mulig. Kommer det inn 
nye opplysninger om en part, skal disse normalt forelegges vedkommende til uttalelse før det legges vekt på dem».  
Viser også til §16 i Forvaltningsloven. 
 
I Hovedstyrets instruks punkt 2 Saksbehandling står det klart og tydelig at saken skal være så godt opplyst som mulig 
før vedtak treffes. «Alle saker, også de som fremmes fra styremedlemmene, skal forberedes av administrasjonen 
eller de/den komite(er) der de naturlig hører hjemme»  
I Eikeseth sitt svar til oss 13.11.2017 fremkommer det at Martinsen har mottatt et brev fra Henriksen direkte til seg 
og at han også tar dette brevet med og tar saken opp direkte på det straks forestående HS møtet. Heller ikke her 
fremkommer det noen form for unntak for enkeltsaker og vi er helt klart av den oppfatning at måten denne saken er 
blitt behandlet på strider mot både instrukser og saksbehandlingsregler i NKK. 
 
Vi finner det meget betenkelig at NKK signaliserer overfor oss som raseklubb at de på ingen måte har interesse av å 
se begge sider i denne saken. 
 
Et avsnitt er fjernet i innkallingen på grunn av navn nevnt. Fremlegges på EGF.  
 
 



Når vi kommer til grunnen til at kravet om ekstraordinært årsmøte som ble fremsatt styret ble avvist var dette på 
bakgrunn av informasjon fremsatt skriftlig til styret i NCK. 
 
Vi mottok en mail fra Henriksen 27.09.2017 hvor han fremstiller et krav om Ekstraordinær Generalforsamling. I 
mailen står det opplistet 61 navn, ved nærmere ettersyn visser det seg at 4 navn står oppført dobbelt.  
06.10.2017 mottar styreleder en konvolutt med kopi av 57 signaturer. 
 
I tidsrommet mellom 27.09 og 06.10 mottar styret flere henvendelser både fra medlemmer som ikke har signert, 
men forsøkt vervet og medlemmer som har signert. Det gjennomgående her er at de som har ringt rundt har 
presentert flere ulike historier, vært svært overbevisende og pågående. Ett medlem som har tatt kontakt med oss 
ble oppringt totalt 5 ganger av 3 forskjellige personer i forsøk på å få vedkommende til å signere dette kravet. 
For flere av de som har signert dette kravet har det ligget bristende forutsetninger til grunn for at de har gitt sitt 
samtykke til dette kravet.  
 
Felles for de som skriftlig har ønsket å trekke seg fra dette kravet er at de mener de har signert under bristende 
forutsetninger og ikke lenger står ved sitt samtykke. 
 
Et samtykke skal være informert. For at et samtykke skal være gyldig, må det være informert. Dette innebærer at 
man har fått korrekt informasjon som gjør at man kan forstå hva man samtykker til.  
Et samtykke gjelder til det blir trukket tilbake og vi kan ikke finne noen steder at en person som har signert et krav 
om ekstraordinær generalforsamling under bristende forutsetninger ikke gis anledning til å trekke sitt samtykke til 
kravet slik Eikeseth hevder i sitt svar til oss 13.11.2017. 
 
Ett medlem tok også kontakt med en av de som har jobbet med å skaffe til veie underskrifter på dagen 27.09.2017 
før kravet blir fremsendt pr mail og gir beskjed om at hun ikke ønsker å støtte kravet. Hun får da beskjed om at det 
er for sent da kravet allerede er sendt, dette medfører ikke riktighet da vi ikke hadde mottatt kravet når vi fikk 
informasjon om dette. 
 
Vi reagerer også på at enkelte av de som står på denne krav listen har vært medlemmer av klubben i svært kort tid, 
en av de meldte seg inn dagen før kravet ble signert. Vi mener det er grunn til å stille seg noe undrende til hvordan 
man kan signere et krav om ekstraordinær generalforsamling dagen etter man har meldt seg inn i en klubb om man 
ikke er påvirket av noen i den sammenheng. 
 
Til slutt vil styret i NCK påpeke at vi tar et slik krav på største alvor, men vi er også av den oppfatning at et slik krav 
må fremmes på en sannferdig måte og at vi som styre også er forpliktet å respektere våre øvrige medlemmer som 
helt uavhengig av hverandre gir uttrykk for at de føler seg lurt til å signere dette kravet. 
 
Styret i NCK ønsker gjerne å stille på et møte med NKK for å fremlegge de dokumenter vi har fra medlemmer i denne 
saken. 

  



Svar fra NKK/NCK 
NKK tilbyr møte som NCK takker ja til. Møte fastsettes til 7.12.2017 kl. 12.00 i NKK sine lokaler 

 

 

 

 

Internt referat møte med NKK 7.12.2017 

Tilstede: 

Fra NCK: Birgit O. Bratlistuen, Lise-Lotte Wulff, Catharina Engebretsen, Geir Smeby 

Fra NKK: Organisasjonssjef Øystein Eikeseth, Jurist Hilde Engeland 

 

NCK fremla sine innvendinger som tidligere sendt i både epost og brev til NKK. Følgende ble tatt 
opp: 

 

   * Kravet om detaljert regnskap oppfylt  

   * Medlemmer som har trukket seg på grunn av bristende grunnlag for verving 

    Innsendte eposter m.v. ble lest opp for deltakerne på møtet. 

   * Innmelding av medlemmer i uken opp til kravet ble sendt. Senest 1 dag før. 

   * Uriktig informasjon gitt til NKK 

   * Saksbehandlingen i NKK 

   * Bekymring om inhabilitet 

NKK fastholdt sitt vedtak om avholdelse av EGF med grunnlag i antall kravstillere. Det er ikke mulig 
for medlemmene våre å trekke seg etter å ha skrevet under på et krav. Som medlem har man 
plikt til å sette seg inn i saken før man gir sitt samtykke. 

NKK tar ikke til følge at det er fremsatt uriktige informasjoner i forbindelse med verving av 
medlemmer til kravet. 

NKK tar til følge vår bekymring om habilitet i saken fra organisasjonsavdelingen, og tar til følge 
saksbehandlingsgangen i behandling av saken.  

På NCK telefonstyremøte 7.12.2017 ble det besluttet å innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling 
den 14.1.2018 

 

Referent 

Lise-Lotte Wulff, Nestleder 

 



Fullmakt til Generalforsamling i Norsk Collie Klubb 
 

 

 

Jeg 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

 

Gir hermed min fullmakt til 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

 

Vedkommende får, på mine vegne, fulle rettigheter til å stemme på saker, 
endringsforslag samt voteringer, som blir foretatt på Generalforsamlingen. 

 

Sted/Dato:  

Underskrift:  

 

 

 



 

 



 



A


	InnkallingV2
	InnkallingV1
	ForsideBaksideEGF2018


	Innkalling-EGF2018v3
	BILAG1StyretsoppsumV3
	InnkallingV2
	InnkallingV1
	BILAG2
	Lars Erik Henriksen <laehenri@online.no>

	BILAG3
	Bilag4
	Bilag5


	Bilag6V3
	InnkallingV2
	InnkallingV1
	FullmaktNCK
	Fullmaktbakside
	Blank_sisteside
	BaksideEgenEGF2018



