
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.  
 
 



 
 
 
 
 
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 

 

 

 


