Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling 26. juni 2016 – kl. 12.00
Antall fremmøte 17 stk. inkl. 4 fra sittende styre.
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101 forhåndsstemmer er kommet inn. Det er mistanke om falsk stemmeavgivning, hvor spesielt nye
medlemmer er blitt brukt navnet til – 21 stemmer i alt. 3 ugyldige stemmer (manglende avsender x 2
og 1 gl. stemmeseddel) I alt 88 stemmer godkjent for avstemning. Årsaken til at mistanke ble fattet,
var at mange av konvoluttene hadde påfallende lik håndskrift. Samtlige konvolutter ble tatt i
nærmere øyesyn og det fremkom mange påfallende likheter/særhetstrekk på andre konvolutter.
Samtlige er poststemplet A78 og A80, Østlandsterminalen – uavhengig av hvor medlemmet har
bosted.
I forbindelse med mistanke om misbruk og kriminell handling, er 65 kontaktet og bekreftet at de har
stemt, 13 er det av ulike årsaker ikke oppnådd kontakt med, 21 mistenkt for å være falske. Mistenkte
stemmesedler er utelatt av stemmeavgivningen. De 21 personene som er rammet av dokumentfalsk
er alle blitt forsøkt kontaktet og 19 har bekreftet at de IKKE har stemt, 2 av de som ble kontaktet
hadde fra før sendt inn egen stemmeseddel og 2 har man ikke oppnådd kontakt med. Det er primært
nye medlemmer som har blitt rammet og listene kan se ut til å ha vært tatt fra colliebladene. For å
kunne gjennomføre ekstraordinær generalforsamling, var mottaker av stemmesedlene nødt til å
forsøke å kontakte flest mulig for å få en bekreftelse. Dette i samråd med politiet. Noen har bekreftet
stemmeavgivning via Facebook, chat, via medlemsnr. på konvolutt, eller via telefon/sms/e-post.
Saken om dokumentfalsk er anmeldt til politiet. Konvoluttene har vært medbrakt på Ekstraordinær
Generalforsamling for å kunne fremvises for interesserte. Dog kan ikke oppmøtte få anledning til å
åpne konvoluttene etter pålegg fra politiet.
Politiet skal få tilbake alle mistenkte stemmesedler/konvolutter slik at etterforskning kan fortsette.
Det kan komme på tale med både DNA-fingeravtrykk og skriftgjenkjenning.
Gitte Hjorth Sørensen anbefalte fremover å bruke Shiba-klubbens form for stemmeavgivning, hvor
medlemsnr må påføres, slik at vi i fremtiden sikrer oss mot misbruk.
Nære relasjoner var et av ankepunktet for å underkjenne den ordinære generalforsamling. Svend
Svendstad anbefalte Elin Lund og Tom Lund at en av de trakk seg i respekt for ordinær
generalforsamling. Dette ble ikke tatt til følge. Styret kan ikke kreve at noen medlemmer trekker sitt
kandidatur.
Ellinor Monsen oppfordret derfor igjen Elin Lund og Tom Lund til at en av dem trakk seg i respekt for
medlemmene. Dette ble ikke tatt til følge.
Da gikk valget i gang og det ble besluttet at tellekorps fikk anledning til å sjekke alle anonyme
konvoluttene, ta ut stemmesedler og gjennomføre opptelling.

