
Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015

Sted: Marten’s Kro, Gjellerâsen i Nittedal

Tid: Onsdag 29. april 2015 kI. 18.30

Styreleder Fredrik Aalerud Ønsket velkommen til rets Generalfarsamling. Tatalt var 63
stemmeberettigede medlemmer til stede. 119 forhndsstemmer ble godkjent.

Fra styret stilte Fredrik Aalerud, Hans-christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen,
Øystein Heggelund DahI ag Birgit Ranheim.

Sak 1. MØtets lovilge innkal!ing
lngen hadde innvendingertil møteinnkallingen. Møtet ble Iovlig satt.

Sak 2. VaIg aw mOteleder, referent tellekorps og to til 6 underskrive protokoilen
Fredrik Aalerud foreslo Anne Cathrine Frøstrup sam møteleder sam ble valgt ved akklamasjon.

Hilde Albech ble foreslâtt som referent og deretter valgt ved akklamasjon.

BjØrn Sjurseth og Jon lvar Søhus ble fareslâtt til a undertegne protokollen og begge ble valgt ved
akklamasjon.

Anne-Grethe Strang og Grete Strang ble foreslátt til tellekorps og begge ble valgt ved akklamasjon.

Marit Hennum, fungerende leder av valgkomiteen ba am ordet. Hun stilte spørsmâl om
styremedlemmer kan matta forhandsstemmer pa posisjoner i styret. Hun mente det var merkelig lag
med at vedkommende satt I styret.

Det ble deretter et kart ordskifte, der det ble hevdet at dersom en slik prasedyre ikke skulle vre gyldig
matte dette endres I NESK’s lover. I sâ fall ma dette fremmes sam forslag til en senere
generalforsam ling.

Ordstyrer presiserte at NESK’s lover sier at de sam ikke kan delta pa generalfarsamlingen kan sende sin
stemme til styret i dobbel konvolutt sam skal leveres uapnet til tellekorpset. Forhândsstemmen skal
vre styret I hende 5 dager før møtet. I dette tilfelle skulle stemmene vre avgitt innen fredag 24. april
kI. 24:00.

Pa farespørsel fra ardstyrer ble det ikke meldt innsigelser fra salen til innsendingen av
to rh n dsstemm e r.

Følgende hadde ordet: Marit Hennum, Marte Ottesen, Lisbeth Hârklau

Vedtak: lnnsendingen av forhândsstemmer ble godkjent uten merknader



Sak 3. Styrets og avlsrddets beretning 2014
Møteleder gikk gjennom rsberetningen side for side.

Vedtak: Styrets og avIsrdets heretning ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Regnskap med revisors rapport
Regnskaps- og revisjonsberetningen for 2014 ble gjennomgâtt.

Det ble stilt spørsmM om Kostnader, pkt. 8 Adm, kontorutg, regnskap, Note 8: Husleie, renhold totalt kr.
78.000, og at beløpet fremsto som høyt. Styret opplyste at NESK Ieier lokaler til rekvisita, utstyr,
premier osv. Denne summen er ført som Huslele og renhold.

Ingen flere spørsmâl.

Følgende hadde ordet: Trygve Heyerdahl, Hans Christian Axelsen

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2014 ble enstemmig godkjent

Saks. Fastsettelse av medlemskontingent for 2016
Styret foreslo uendret kontingent for 2016. Det var ingen merknader til punktet.

Vedtak: Medlemskontingenten for 2016 holdes uendret.

Sak 6. Budsjett 2015
Det ble stilt spØrsml ved om det er riktig at iaktprøver skal gâ icY’ da det er viktigere at et
arrangement har høy kvalitet enn at deter Økonomisk Iønnsomt.

Det ble informert fra styret om at deter et mâl at alle vâre arrangement skal gâ i ‘0’, men at det
viktigste for jaktprøvene er at de gjennomføres med høy kvalitet.

Følgende hadde ordet: Kristin Watle, Fredrik Aalerud

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

NESK Gulimerke til Hans Christian Axelsen
Et enstemmig styre har innstilt Hans-Christian Axelsen til NESK gulimerke for hans mangeârige arbeid
for engelsksetteren. Hans-Christian har sittet 7 âr i NESK-styret, der Han har vrt NESK’s
“finansminister” med stødig hind. Han har ogsâ representert NESK i RU og FKF i en rrekke og vrt
styremedlem I Fuglehunden. Gratulererl

Sak 7. Vaig
John Berge og Marit Hennum redegjorde for valgkomiteens arbeid. Det vises til innkallingen,
Arsberetning for NESK 2014, side 54. P bakgrunn av at Styret I sitt mØte 7.4. 2015 kritiserte
valgkomiteens arbeid spurte Marit Hennum derfor Generalforsamlingen om Valgkomiteen hadde
Generalforsamlingens tillit.



Det ble deretter en ordveksling der det biant annet ble kammentert at styret hadde saken app p sitt
mØte etter at valgkomiteen hadde Iagt frem sin innstilling. Det ble videre bemerket at sak am mistillit til
valgkomiteen bør tas sammen med vaig av vaigkamiteens medlemmer.

Styrets ieder bekiaget at styrets kritikk av valgkamiteen var kommunisert pa feil mate. Et styremedlem
presiserte videre at kritikken var rettet mat valgkomiteens arbeid ag ikke mat valgkamiteens innstiiiing.

I r var det ta kandidater til ledervervet. Iver Melby var innstilt av valgkamiteen og det var kommet inn
farsiag pa øystein Heggelund Dahi. Kandidatene haidt hver sin appell far sitt kandidatur til ledervervet.

Det ble fra saien stilt spørsmal til iver Melby om hans mening am prosessen i vaigkamiteen. iver Melby
applevde at prosessen var ryddig, da han gikk ut av vaigkamiteen da han ble faresiâtt sam leder. Marit
Hennum har siden fungert sam ieder av Valgkamiteen.

Iver Melby sa seg villig til a vre nestleder am øystein Heggelund Dahi ble vaigt til leder. Øystein
Heggelund Dahi infarmerte am at han vii tie ut av styret dersam han ikke ble vaigt sam ieder.

Følgende hadde ordet til saken: Marit Hennum, Øyvind Haim, Marte Ottesen, Lisbeth Harkiau, Fredrik
Aalerud, Stein Martinsen, Jahn Beige, Kristin Watie, Jan ivar Søhus.

Avstemning ble foretatt sknftlig deretter bie alle farhândsstemmer ag avgitte stemmer pa CF tait app.
Det viste seg at mange sam hadde gitt farhândsstemme hadde undertegnet farhândsstemmen. Pa
farespørsei fra ardstyrer ble det ikke meidt innsigeiser mat at enkelte av stemmesediene var
underskrevet sâ det fremgikk hvem sam hadde avgitt stemmen. Farhândsstemmene ble gadtatt av
Generalforsamlingen uten merknader.

Oppteliingen av stemmer gay 117 stemmer til Øystein Heggelund Dahi fardelt pa 36 stemmer i salen ag
81 farhândsstemmer. Iver Melby fikk 63 stemmer fardeit pa 25 stemmer i salen ag 38
farhandsstemmer. Da Øystein Heggelund Dahi var blitt valgt sam leder far 2 âr ble iver Melby fareslâtt
sam nestieder far 1 ar ag valgt ved akklamasjan.

Birgit Ranheim bie valgt sam nytt styremedlem ved akklamasjan.

Odmund Sardal hadde i forkant av Generalfarsamlingen meddeit Vaigkamiteen at han ikke tak gjenvaig
sam suppleant. Terje Strickert Samdal ag Øivind Skurdal bie valgt for 1 âr sam suppleanter ved
a k k Ia masja n.



Styret som er vedtatt blir da som følger:

Nestleder Iver Melby Valgt for 1 âr

Styremecilem Stein Martinsen Ikke p valg

Styremediem Dorthe Haugen Ikke pa valg

Styremedlem Birgit Ranheim Valgt for 2 âr

Suppleant Terje Strickert Samdal Valgt for 1 ar

Suppleant Øyvind Skurdal Valgt for 1 âr

Sak 8. Vaig av to revisorer
Valgkomiteens enstemmige innstillirig til to revisorer.

Innstilles tiI’ Navn Va(gt Innstilles til

Revisor Line Haugen Valgt 2015 Velges for 2 àr

Vara revisor Leif Gunnar Mortensen Valgt 2015 Velges for 1 ár

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilsiutning fra Generalforsamlingen og begge ble valgt ved
a kkl am asjo n.

Sak 9. VaIg av personer til valgkomite

FØr vaig av valgkomiteen Ønsket Marit Hennum a sprre generalforsamlingen om hun og John Berge
hadde forsamlingens tillit. Generalforsamlirigen foretok avstemning ved handsopprekning. Ft klart
mindretall pa 9 delegater hadde ikke tillitt UI valgkomiteen. Nye medlemmer UI valgkomiteen ble valgt
ved akklamasjon.

.
-

Innstilles til Navn Innstilles til
p

Medlem Fredrik Aalerud Valgt 2015 Velges for 3 ar

Medlem Marit Hennum Valgt 2013 Ikke pé valg

Medlem John Berge Valgt 2014 Ikke pa valg

Varamedlem Idar Langmyr Valgt 2015 Velges for 1 âr

MØteleder erkIrte med dette Generalforsamlingen for avstuttet. Fredrik Aalerud takket Hans Christian
Axelsen for hans innsats i styret. Deretter takket han hele styret for godt samarbeid og overrakte
kIubben), til øystein Heggelund Dahi.

Innstilles til

Led e r

Navn

øystein Heggelund DahI Valgt for 2 âr

Valgttil



Øystein Heggelund DaN takket Anne Cathrine Frøstrup sam møteleder, Hilde Albech sam referent, og
Anne-Grethe Strang og Grete Sflrang sam tellekorps og for registrering av medlemmene.

Øystein takket videre Fredrik for godt samarbeid I styret og for hans solide innsats Sam leder de siste 8
irene.

MØtet ble avsluttet klokken 21:00

,frs
Bjørn Sjurseth

Hilde Albech
referent

var Søhus


