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Møtereferat Styremøte 29.12.21 kl. 20.00

Hvem Norsk Collie Klubb 
Møtested: Elektronisk via Messenger gruppen 
Tilstede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Margunn Horstad, 

Hilde Mathisen, Geir Smeby, Lill Kristin Nilsen, Randi Narvesen 
Referent Randi Lise Narvesen 

Sak 1 – Sak fra ekstraordinær generalforsamling 26.6.2016, senere omtalt som 
svindelsaken. 

- Svindelsaken omhandler falske stemmesedler som ble oppdaget i forbindelse 
med innsendte forhåndsstemmer til Ekstraordinær generalforsamling (EGF) i 
2016.

- Sittende styre ba 11.11.2021 politiet om innsyn i dokumenter angående 
svindelsaken, og fikk utlevert dokumenter som omhandler anmeldelse BL 
13576234 - Norsk Collieklubb fra Innlandet Politidistrikt.

- Dokumentene styret fikk tilsendt kan kun benyttes til det formål som er angitt i 
anmodningen (å få oversikt for å avslutte saken) og kan ikke kopieres eller 
videreformidles uten samtykke fra politiet. (Se vedlegg følgebrev fra politiet)

Dokumenter tilsendt fra politiet bekrefter følgende: 

1. Mistanke om innsendte falske stemmesedler (forhåndsstemmer) ble meldt til
politiet 22.06.16 og de konvolutter /stemmesedler som var antatt falske ble
innlevert og tatt i beslag hos politiet 28.6.2016. Det ble opprettet et
anmeldelsesnummer BL13576234.

2. Det ble meldt fra til politiet 22.6. at det ville bli tatt kontakt med avsendere på de
21 mistenkelige konvoluttene. Til oppmøte den 28.6. hos politiet, fremkom det
også bekreftelse fra medlemmer om at de ikke selv hadde stemt, og at deres
stemmeseddel har blitt innsendt av noen andre.

3. Beslag ble utlevert fra politiet 04.11.16 og saken ble avsluttet/henlagt samme dato.

Videre informasjon: 

4. Daværende styre valgte å benytte en skriftgransker for å få vurdert
skriftsammenligning på de falske konvoluttene. Svaret fra skriftgransker var
inkonklusiv.  Dvs den kunne ikke bekrefte eller avkrefte bevis i saken.
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5. Saken har fra styret sin side ligget åpen i tilfelle det skulle komme frem nye
momenter i saken som kunne gi en oppklaring av hendelsen.

6. Det har ikke kommet frem nye momenter i saken. Med bakgrunn i det som er
kommet frem av politiets sakspapirer og svar fra skriftgransker ser vi ikke grunnlag
for å få saken oppklart, og det er da ønskelig å få avsluttet saken fra styret sin side.

7. Det var enstemmig flertall for å avslutte saken.

Styret beklager at saken fra styret sin side har blitt liggende uavsluttet over såpass lang tid. 

Styret håper at klubben slipper lignende episoder i fremtiden, og at vi fremover kan få 
gjøre den jobben som klubbens medlemmer har betrodd oss, rasenes ve og vel. 

Styret ønsker alle et fredelig og rikt 2022 sammen med våre vakre collies ! 

Vedlegg: 

Følgebrev fra Innlandet Politidistrikt 



POLITIET

Norsk Collie Klubb
c/o Tor-Håkon Bjørnstad
Solbergveien 57
2021 SKEDSMOKORSET

Deres referanse:

Vedr. utlevering av materiale BL 13576234 - Norsk Collie Klubb

Jeg viser til e-post sendt 18.11.21 samt tidligere korrespondanse.

Vedlagt oversendes kopi av anmeldelsesnummer 13576234. Dokumentene kan kun benyttes
til det formål som erangitt i anmodningen og kan ikke kopieres eller videreformidles uten etter
samtykke fra
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