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Innkalling(til(ekstraordinært(årsmøte(1.(juni(2015(
 

1. juni 2015 kl 19.00 i Norsk Kennel Klubbs lokaler, 
 Nils Hansens vei 20 0667 Oslo.  
Døren åpnes kl 18.30. 

 

Formålet med møtet er å velge styreleder og valgkomite for klubben. 

Møtet innkalles etter vedtak i styret 12. mai 2015. 

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel 3, § 3-5.  

Regler(for(ekstraordinært(årsmøte(og(regler(for(avstemming(
Fra § 3-5: «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.» 
(Paragrafen er større. Klubblovene finner du på hjemmesiden under Dokumentarkiv – 
Retningslinjer og lover.) 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Medlemmer som er 
forhindret fra å møte personlig kan avgi forhåndsstemme til de verv det skal velges til på det 
ekstraordinære årsmøtet. Forhåndsstemme avgis på følgende måte: Marker på 
stemmeseddelen de du ønsker å stemme på og legg så stemmeseddelen i en nøytral konvolutt 
som lukkes og legges i en ny konvolutt som sendes eller leveres fungerende styreleder Kristen 
Knudsen, Østhornveien 15 C, 0874 OSLO. Konvolutten må være fungerende leder i hende 
innen 25. mai 2015. Avsenders navn må skrives på den ytre konvolutten slik at man kan 
kontrollere mot medlemsregistret at vilkårene for stemmerett er til stede. For å sikre at valget 
blir hemmelig, vil den konvolutten som inneholder stemmeseddelen først bli åpnet under 
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opptelling av stemmene og telt sammen med disse. Stemmeseddel finnes som side 4 i denne 
innkallingen.  

Bakgrunn(for(det(ekstraordinære(årsmøtet:(
Under posten Valg på klubbens ordinære årsmøte 14. mars var det kun en kandidat til 
ledervervet, Hege Kornør. Ved avstemningen stemte 14 for Hege mens det var 14 blanke 
stemmer. Lovene sier i § 3-1  «I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet», så leder ble 
ikke valgt.  

Valgkomiteen hadde ikke foreslått medlemmer til ny valgkomite, som årsmøtet skulle valgt. 

Årsmøtet var da i en vanskelig situasjon. 

Fra referat fra årsmøtet 14. mars: 
«På tampen av årsmøtet foreslo et ordinært medlem at årsmøtet valgte en 
arbeidsgruppe/interim valgkomite til å finne kandidater til valgkomite og leder. Kristen 
foreslo følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Ann Kristin, Anna, Svein. Disse ble valgt 
med akklamasjon.» 

Det skulle innkalles til ekstraordinært årsmøte når den interime valgkomiteen hadde 
gjennomført sitt oppdrag.  

Den interime valgkomiteen sendte 3. mai styret sin innstilling til kandidater til de fem vervene 
det skal velges til på det ekstraordinære årsmøtet. 

Det er konferert med organisasjonssjef i NKK at vår fremgangsmåte i denne uvanlige 
situasjonen er korrekt.  

Siden det ordinære årsmøtet har valgt nestleder Kristen Knudsen fungert som styrets leder. 

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøtet finner du på neste side. 

Vel møtt til ekstraordinært årsmøte! 

Styret 
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Dagsorden(
1 Konstituering av årsmøtet 
 a Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 b Valg av ordstyrer 
 c Valg av referent 
 d Valg av tellekorps, tre personer 
 e Valg av to protokollunderskrivere 

2 Valg (se innstillingen fra interim valgkomite nedenfor) 
 a Leder for to år (2015 og 2016, t.o.m. årsmøtet i 2017) 
 b Valgkomite (t.o.m. årsmøtet 2016) 
  Leder av valgkomiteen 
  2 medlemmer av valgkomiteen + varamedlem 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Den interime valgkomiteens innstilling (avskrift): 

 

Innstilling på kandidat til styreleder i OODK: 

Iris B. Idland 

Innstilling på valgkomite: 

Leder: Ann-Kristin Moen 
Jeanette Haugan Fladby 
Kari Schrøder 
varamedlem: Svein Hveding 

 

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja til å stille til valg. 

 

Interim valgkomite 03.05. 2015 

Ann-Kristin Moen  Anna Berntzen  Svein Hveding 
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Stemmeseddel(ved(ekstraordinært(årsmøte(OODK(1.(juni(2015(
Kryss av for JA eller BLANK stemme. 
Hvis det krysses for flere stemmer for samme person, eller på for mange personer, vil 
stemmeseddel bli kjent ugyldig. Man kan også velge å ikke avgi stemme (ikke sette kryss). 

 

 

Verv    Kandidat        

 

Leder (2 år)   Iris B. Idland  Ny Ja     Blank  

 

Leder av valgkomiteen (1 år) Ann-Kristin Moen Ny Ja   Blank  

Medlem valgkomiteen (1 år) Jeanett Hauan 
    Fladby   Ny Ja  Blank  

 

Medlem valgkomiteen(1 år) Kari Schrøder  Ny Ja  Blank  

Varamedlem  
valgkomiteen (1 år)  Svein Hveding Ny Ja  Blank 

 

 

 

 

  

 

  

  


