Valg 2019
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Det sittende styret består av følgende:
•

Leder: Øystein Heggelund Dahl. På valg, tar ikke gjenvalg

•

Nestleder: Iver Melby. Ikke på valg

•

Styremedlem: Stein Martinsen. Ikke på valg

•

Styremedlem: Øyvind Skurdal. Ikke på valg

•

Styremedlem: Terje Strickert Samdal. På valg,tar gjenvalg

•

Varamedlem: Solveig Kullerud Gonsholt. På valg, tar ikke gjenvalg

•

Varamedlem: Dag Kleven. På valg, tar gjenvalg

Revisorer:
•

Revisor: Line Haugen. På valg,tar gjenvalg

•

Revisor:Leif Gunnar Mortensen. På valg, tar ikke gjenvalg

Valgkomiteen:
•

Nina Hjelmaas Lien. På valg,kan ikke gjenvelges.

•

Petter Elvestad. Valgt for 3 år 2017. Ikke på valg

•

Dorthe Haugen. Valgt for 3 år 2018. Ikke på valg

•

Varamedlem: Idar Langmyr. På valg

Forslag på kandidater innkommet:
Leder: Iver Melby, foreslått av Stein Helge Østerli, Kåre Norum og Hans Einar Enoksen
Nestleder: Terje Strickert Samdal, foreslått av Hans Einar Enoksen og Kåre Norum
Styremedlem: Terje Strickert Samdal, foreslått av Hans Einar Enoksen og Kåre Norum
Styremedlem: Grete Haugen Sætrang, foreslått av Jan Tore Jacobsen, Eva Kristine Lem og
Andrine Wefring
Styremedlem: Suzan Angelica Fjellaksel, foreslått av Solveig Kullerud Gonsholt
Styremedlem: Dag Kleven, foreslått av Hans Einar Enoksen og Kåre Norum

Varamedlem: Dag Kleven, foreslått av Hans Einar Enoksen og Kåre Norum
Varamedlem: Ingeborg Sjurseth, foreslått av Birgit Ranheim
Valgkomitè: Kåre Norum, foreslått av Roland(Boa) Strige og Hans Einar Enoksen
Følgende forslag er stilt fra valgkomiteen:
Vara: Heidi Vileid Gärtner(Veterinær)
Vara til valgkomite: Solveig Kullerud Gonsholt
Vararevisor: Ivar Wallin

Rapport fra valgkomiteen med innstilling.
Valgkomiteen (VK) har i perioden bestått av Nina Hjelmaas Lien (leder), Petter Elvestad og
Dorthe Haugen (ny).
VK har i perioden hatt diverse telefonmøter, fysisk møte og har utvekslet en rekke mailer. I
tillegg har medlemmer fra VK hatt dialog med alle sittende styremedlemmer. VKs
innstilling er enstemmig og de innstilte kandidater er forespurt, har sagt seg villige og er
blitt varslet om at de er innstilt.
I løpet av høsten ble det sendt ut oppfordring til medlemmene om å komme med forslag til
kandidater til styret, revisor og valgkomite. Fristen for innsendelse av forslag ble satt til
31.12.18 og ved fristens utløp var det kommet inn forslag som vist i vedlagte oversikt.
10. oktober 2018 sendte VK et brev til styret i NESK og pekte på den lave valgdeltagelse
som var vanlig i NESK (1,3 % i 2017) og som i 2018 (5,6%) også var preget av ca 100
forhåndsstemmer av 125. VK oppfordret styret til raskest mulig å vurdere tiltak som kunne
føre til en langt større valgdeltakelse fra klubbens ca 2200 medlemmer slik at det blir
flertallet av medlemsmassen som bestemmer og ikke aktive grupper.
Styret i NESK bekreftet i brev av 29.10.18 til VK at de ville ta tak i problemstillingen og VK
besluttet da inntil videre å fortsette sitt arbeid med valget i 2019.
Nåværende styreleder har ikke ønsket gjenvalg, heller ikke til VK. VK har kommet til den
konklusjon at styrets nestleder, Iver Melby, vil være svært godt egnet til å overta denne
rollen (2år). Iver har lang fartstid i fuglehund-miljøet, i engelsksettersammenheng og også
fra styrearbeid i NESK. Iver har også erfaring fra tillitsverv i det private næringsliv. Godt
humør taler også til Ivers fordel.
Dette betyr at rollen som nestleder for ett år må besettes, og VK mener at Terje Strickert
Samdal er spesielt egnet for denne rollen. Terje har sittet i styret og VK har fått inntrykk
av at han utviser stort ansvar for sitt tillitsverv, ikke minst innenfor den økonomiske delen
av arbeidet.
VK er av den klare oppfatning at man skal ha kvinner i styret, og VK innstiller derfor Grete
Haugan Sætrang til medlem av styret (2 år). Grete er spesielt aktiv i hundemiljøet med
stor innsikt i store og små oppgaver, blant annet har hun bidratt med å arrangere
jaktprøver og dressurkurs for NESK. Hun er også web-ansvarlig i NESK, noe som vil gi styret
en nødvendig innsikt i en komplisert verden i rivende utvikling. Opprinnelig er hun fra
Narvik, men hun er bosatt i Oslo og er en meget anerkjent prosjektleder innenfor byggebransjen.

I tillegg til kvinner i styret, ønsker VK og flere sittende styremedlemmer at styret skal ha
en veterinær blant sine medlemmer både for styrets generelle arbeid med utvikling av
engelsk setter, men også til en faglig dialog med avlsrådet. Vi innstiller derfor på at Heidi
Vileid Gartner blir varamedlem av styret (1 år). Heidi har drevet smådyrpraksis i 22 år, hun
er prøvedeltaker, jeger og mangeårig deltaker i foreningslivet.
VK innstiller Dag Kleven til den andre posisjonen som varamedlem til styret (1 år). Dag
sitter i styret i dag og er vel dermed kjent for de fleste.
Med de innstilte personer som er en blanding av videreførte og nye krefter, burde styret i
NESK bli i stand til å ivareta alle deler av NESK sine interesser.
Det skal også gjøres valg av revisor og vararevisor. Line Haugen har fungert utmerket som
revisor og VK innstiller på at Line velges for en ny periode (2 år).
Vararevisor tar ikke gjenvalg, VK innstiller på at Ivar Wallin velges til denne stillingen (2
år). Ivar bor i Oslo, har engelsksetter og lang erfaring fra ledende stilling i næringslivet.
Videre skal det velges nytt medlem av valgkomiteen og nytt varamedlem av samme. VK
innstiller på Kåre Norum som medlem av valgkomiteen (3 år). Kåre har tidligere hatt en
rekke tillitsverv og burde være godt kjent av alle. Og ikke minst kjenner han mange i
engelsksetter-miljøet i det hele land, noe som er en stor fordel for medlem av
valgkomiteen.
Som varamedlem til VK for ett år innstiller VK på avtroppende styremedlem Solveig
Kullerud Gonsholt.
Valgkomiteen vil på det sterkeste oppfordre medlemmene i NESK til å delta i valget,
enten gjennom frammøte på generalforsamlingen eller gjennom skriftlig
forhåndsstemme slik det er beskrevet i NESKs lover, paragraf 3-2.
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Valgkomiteens innstilling:
Styret:
•

Leder: Iver Melby, velges for 2 år

•

Nestleder: Terje Strickert Samdal, velges for 1 år

•

Styremedlem: Grete Haugen Sætrang, velges for 2 år

•

Varamedlem: Dag Kleven, velges for 1 år

•

Varamedlem: Heidi Vileid Gärtner, velges for 1 år

Revisorer:

!

•

Revisor: Line Haugen, velges for 2 år

•

Vararevisor: Ivar Wallin, velges for 2 år

Valgkomiteen:
•

Medlem: Kåre Norum, velges for 3 år

•

Varamedlem: Solveig Kullerud Gonsholt, velges for 1 år
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Oslo 20.02.2019
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Nina Hjelmaas Lien
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Petter Elvestad

Dorthe Haugen

