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Generalforsamling 2021 

Onsdag 10. februar 2021 

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 

I henhold til Norsk Schäferhund Klub sine lover § 14 innkaller vi med dette til ordinær 
generalforsamling for 2021 i Norsk Schäferhund Klub avd. Bergen. 

Dato:   Onsdag 10. februar 2021 
Tidspunkt: Kl 1900 
Sted:  På grunn av Covid-19 er ikke sted fastsatt enda. Sted/ hvordan avholde 
møtet/ evt annet, kommer vi tilbake til når lokale/nasjonale regler/ anbefalinger er 
offentliggjort 

Det vil bli bindende påmelding som sjekkes opp mot betalt kontingent.  

Påmelding må være klubben i hende innen 5.Februar 2021. 

Påmelding skjer via: sekretaerschaferbergen@gmail.com 

  

Før åpningen av generalforsamlingen vil det bli delt ut pokaler til årets utstillings-, 
bruks- og lp-hunder. Kandidater til utmerkelsen må selv sende sine resultater til 
styret, med bekreftelse (kritikk skjema) + kopi av stamtavle. 
 

DAGSORDEN: 

1 Åpning 

2 Godkjenning av innkalling 

3 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

4 Godkjenning av dagsorden 

5 Årsberetninger 

6 Regnskap med revisors beretning 

7 Forslag 

8 Valg (inkl repr til NKK) 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til generalforsamling.  

For stemmeberettiget og valgbar – se vedlagte «Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund 

klub - § 3-2-1».  
Styret ved Norsk Schäferhundklub avd Bergen 
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LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÂFERHUND 

KLUB 

Rev.7 

Vedtatt av Representantskapsmøtet, den 6. april 2019. 

  

Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens navn) For 

avdelingene gjelder de av representantskapets vedtatte retningslinjer. 
Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering. 
Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 
§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE 
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK. 
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk 

Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne 

medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse. 
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår. Klubben er landsomfattende og har 

verneting i Oslo 
§1-2 FORMÅL 
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive 

aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide 

for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, 

bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard. 
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund 
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med omverdenen for å 

bidra til at Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase. 
§1-3 DEFINISJONER 
Klubbens organer: 
Representantskapet 
Ekstraordinært 
Representantskap 
Hovedstyret (HS) 
Hovedavlsrådet (HAR) 
Hovedbrukshundsutvalget (HBU) 
Ordensrådet 
Valgkomite 
Avdelingens generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Avdelingsstyre 
Lokallag 
  
§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING 
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 
NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for 

medlemsklubber. Lov malen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 
KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP 
  
§2-1 MEDLEMSKAP 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har 

krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til 

NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de 
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befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer. 

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til en 

avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist 

engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til 

å fremme rasen. 
Definisjoner på medlemskap 

● Hovedmedlem 
● Familiemedlem 
● Æresmedlem 

 

 

§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post ) til 

klubben. 
b)      Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen 

uregulert gjeld til klubben. 
c)       Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 
d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 
  
§ 2-3 MEDLEMSKONTINGENT 
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 

Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Representantskap. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. Kontingentfordelingen 

mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS. 
  
§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER 
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 
  
Kap. 3-1 ORGANISASJON 
§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ 
Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. februar. 
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av stemmene, 

blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen (lokalavdeling) som krever 

2/3 flertall) 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller 

ikke) under første avstemning, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 

antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte 

stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling. 
  

 

 

 
§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT 
Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har: 

● Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent, og har vært medlem i minst 3 uke, har stemmerett og 

kan være valgbare ved avdelingens Generalforsamling. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i 

avdelingen. 
● Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside eller annet, og har betalt kontingent 

for inneværende år. Kvittering må fremvises på Generalforsamlingen. 
● Det stemmes ved personlig fremmøte. 
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● Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis Generalforsamlingen godkjenner dette. De 

har ikke stemmerett.. 
På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan Hovedstyret møte med inntil 2 

representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 
  
§3-3-1 INNKALLING 
Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel. 

Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 
Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av avdelingens 

Generalforsamling 
Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling holdes. Forslag til 

kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato. 
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel Med innkallelsen skal følge: 

● Dagsorden 
● Årsberetning 
● Regnskap med revisors beretning 
● Budsjett for neste år. 
● Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. 
● Valgkomiteens innstilling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til valgene. 

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, 

slik at de er valgbare. 
  

 

 

 

 
§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER. 
Generalforsamlingens oppgaver er å: 
  
a)      Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede 
b)      Godkjenne innkalling. 
c)      Godkjenne dagsorden 
d)      Velge møteleder 
e)      Sekretæren fører protokoll. 
f)       Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag) 
g)      Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag) 
h)      Budsjett for neste år tas til etterretning 
i)       Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1 
j)       Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for Generalforsamlingen 
k)      Velge: 

● Leder for 2 år 
● Nestleder for 2 år 
● Sekretær for 2 år 
● Kasserer for 2 år 
● 1 styremedlem for 2 år 
● 2 varamedlemmer for 1 år 
● Representanter og vararepresentanter til Representantskapet 
● Delegater til NKKs regionsmøte 
● Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år. 
● Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år. 
● Andre utvalg som måtte være ønskelig. 
● Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer. 

  
Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, sekretær og styremedlem, og annet år 

nestleder og kasserer på valg. 
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Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 

dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt 
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller 

tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater. 
  
Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg. 
Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering. 
  
§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret, Hovedstyret eller minst 10 

% av medlemmene forlanger det. 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 

behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær Generalforsamling kan 

behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under ekstraordinær Generalforsamling, dog 

ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 

være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær Generalforsamling. 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært Generalforsamling. 
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, 

slik at de er valgbare. 
  
Kap. 4 STYRET 
  
§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET 
Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. 
§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON 
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med tilstedeværelse av leder 

eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved 

stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det. 
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling eller om ny 

nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
  
§4-3-1 STYRETS OPPGAVER 
  

● Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene. 
● Avholde generalforsamling 
● Drive klubben i samsvar med klubbens formål 
● Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen 
● Oppnevne avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år om gangen. 
● Leder undertegner viktig korrespondanse 
● Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS. Kasserer fører avdelingens 

regnskap, som revideres av den valgte revisor hhv vararevisor All korrespondanse til NKK skal sendes gjennom 

HS 
  
§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG 
Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Før avdelingsstyrets 

avgjørelse, skal uttalelse fra Hovedstyret innhentes. 
Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens generalforsamling. 

Søknaden skal inneholde: 
● Navn på leder 
● Navn på kasserer 
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● Sted og grunnlag for etablering 
For øvrig, se retningslinjer for lokallag. 
  
Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER 
  
§5-1 VALGKOMITÈ 
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør fortrinnsvis ikke sitte i 

styret. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og fremmer forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. 
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har sagt ja til verv, skal 

legges med, slik at de er valgbare på avdelingens generalforsamling. 
  
§5-2 REVISOR 
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER 
  
§6-3-1 OPPLØSNING 
For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Vedtaket må stadfestes 

av klubbens representantskap. Ved oppløsning av avdeling tilfaller avdelingens midler hovedstyret i NSchK. 

Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene tilbakeføres avdelingen. 
§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER 
  
Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives 

generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall. Stadfestes av klubbens Hovedstyre, sammen med godkjenning av 

avdelingens nye navn. 
Sist oppdatert 06.11.2019 kl. 10:06 
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Årsberetninger 

 

Årsberetning 2020 - Styret 

Styret valgt for 2020: 

Leder:     Kai Karlsen 
Nestleder:    Espen Fjeldstad 
Sekretær:    Marianne Solberg 
Kasserer:    Tonje Knutsen 

Brukshund ansvarlig: Espen Fjeldstad 

Styremedlem:  Annabell Gullaksen 
1. varamedlem:   

2. varamedlem:  Svenn Børre Steinsland 

 

Leie av Grimseid 

Kontrakten gikk ut 31.12.20. Styret arbeider med å fornye kontrakten med utleier. Det 
er positiv kontakt mellom partene. 

 

Norsk Schäferhundklubs representantskapsmøte 2020: 

Representantskapsmøtet 2020 ble avlyst grunnet Covid-19. 

Økonomi: 

Medlemstall pr. 31.12.2020 er 169 personer. En oppgang på 6 personer fra 
31.12.2019. Av medlemmene er det 1 æresmedlem, 9 vervet av oppdretter, 15 er 
familiemedlemmer. 
 
Det har i 2020 vært et overskudd på kr 101.560,-. 
 

Avlskontakt 

Klubben har ikke hatt avlskontakt ,men Helge Aasmul og Anders Midttun 
representerte klubben ved et besøk . 

Karakter test: 

K-test 4. april 2020 ble avlyst grunnet Covid-19. 

K-test 29. august 2020 ble gjennomført. 6 påmeldte Schäferhunder, 4 bestått og 2 
ikke bestått.  
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Styret sender en stor takk til alle figuranter og hjelpere som stilte opp for oss. Stor 
takk til dommerne; Karen Vetaas og Helge Aasmul. 

Avlskåringer  

Klubben har avholdt en avlskåring ved utstilling Lørdag 19.september. 2020  

Styremøter: 

Det er avholdt 11 styremøter. De fleste avholdt via Teams. 

Medlemsmøter/ tillitsvalgtmøte: 

Grunnet Covid-19 er det ikke avholdt noen møter 

Dugnad: 

Det har vært avholdt 2 dugnader i år 

 

Sommeravslutning – juleavslutning - julebord: 

Grunnet Covid-19 ble ikke disse tilstelningene avholdt. 

  
  
  
 

Styret ved Norsk Schäferhundklub avd Bergen 
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Årsberetning 2020 - Utstillingskomiteen 

 

Komiteen har i år bestått av: 

Svenn Børre Steinsland 

Jarl Høva 

Anders Midtun 

Helge Aasmul 

 

Sistnevnte har fungert som kontaktperson mellom styret og komiteen. 

Komiteen har kun hatt ett fysisk møte med alle deltagere tilstede. 

Informasjonsflyt og diskusjoner har forøvrig foregått pr. mail, telefon eller møter 

mellom enkelte deltagere i forbindelse med treninger på Grimseid. 

Samarbeidet med styret og de øvrige komiteer har fungert utmerket. 

På grunn av innreise restriksjoner og en uavklart situasjon med hensyn til 

gjennomføring av arrangementer, så vi oss nødt til å avlyse utstillingen i april. 

Høstens utstilling i september ble gjennomført med noen små endringer. 

Vi søkte NKK om å få flytte fra lørdag til søndag, samtidig som vi søkte HS om å få 

sette opp utstilling etter tysk mønster om lørdagen. 

Begge søknadene ble innvilget etter få dagers behandlingstid. 

Til å dømme tysk mønster lørdag inviterte vi Bjørn Lundberget. 

Det ble fremført 23 hunder hvorav 3 valper. 

Alle hundene holdt meget høy kvalitet ifølge dommeren. 

Til søndagens FCI utstilling inviterte vi Freddy Steen Christensen. 

Dessverre ble det bare fremført 10 voksne hunder og 1 valp, men også Freddy skrøt 

av den kvaliteten utstillerne kunne fremvise. 

Lørdags kveld ble det arrangert kamerataften på Hotel Edvard Grieg. 

Her deltok Freddy Christensen, representant fra styret, komiteene og en god del 

utstillere. 

Avslutningsvis vil vi takke styret og øvrige komiteer for meget god hjelp. 

 

Svenn Børre Steinsland.    Jarl Høva.   Anders Midtun.   Helge Aasmul. 
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Årsberetning 2020  - Rekrutteringskomiten, Spor og RIK trening 

Selv om landet ble stengt ned i mars grunnet Covid-19, så har vi hatt godt besøk på 

Grimseid. 

 

Vi har holdt på med treningsopplegg, selv med de restriksjonene vi fikk fra 

regjeringen og NKK. 

 

Vi har fått mange nye medlemmer. Det er også kommet "gamle" medlemmer tilbake.  

 

Vi har hatt faste dager på Grimseid. Tirsdag m/ generell lydighet og lek. Torsdag, 

lydighet innenfor RIK og når det har vært mulighet, så har vi hatt figurant på banen. 

Onsdag har det vært sportrening på Stend. 

Der har Jarl vært en flott ildsjel og tatt seg av de fleste treningene. 

 

På Grimseid har kiosken vært i drift hele tiden. Kathrine og Kasandra har vært flinke 

til å bake til nesten hver tirsdag og dette har vært vellykket. 

 

Så selv om vi har måtte ta forhåndsregler grunnet Covid-19, så har det vært en stor 

aktivitet i avd Bergen. 

 

Hilsen rekrutteringskomiten/Spor og RIK 

 

Annabell Gullaksen 

Kathrine Karlsen 

Bjørn Tonheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2020 - Brukshundkomite 
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Veronica Sørensen (leder) 

Gro Anita Midtvedt 

Espen Fjeldstad  

Siv Stokke 

Runa Kjelland 

RIK prøvene om våren ble avlyst pga Korona. 

RIK prøvene i september hadde en historisk påmelding til SPH 1, med hele seks 

ekvipasjer til start, 3 fikk bestått. 

To hunder stilte til Ferdselsprøve og begge fikk bestått. 

Dommer var Morten R. Larsen fra Stavanger, en dommer som med sitt behagelige 

vesen skapte en ro som smittet over på deltagerne. Han ga oss gode 

tilbakemeldinger på arrangementet og også deltakerne ga oss skryt. 

Vi fikk uvurderlig hjelp til planlegging av sporene av Åshild Hagen som også var 

sporansvarlig denne dagen, vi takker både henne og alle de andre medlemmene 

som hjalp til. 

Stor takk til Katrine som laget en deilig hønsefrikasse og til gjengen som styrte 

kiosken. 

I etterkant ble det tatt en evaluering over hva som kan gjøres bedre og det ble laget 

en sjekkliste for RIK prøver. 

Onsdagen har det vært jevnlige treninger i skogen frem mot sommeren der vi har 

trent både markspor/skogs spor og felt.  

Etter hvert ble det flere som heller ønsket å trene markspor og vi var så heldige å få 

med oss både Johnny og Jarl på laget og Jarl tok ansvar for treningen som stort sett 

var på Stend gjennom hele høsten.  

Lydighets treningen om mandagen har vært populær med mange nye medlemmer og 

også andre hunderaser. Vi hjelper de som ønsker det og har begynt å ha et tema for 

hver trening som har blitt godt mottatt. Det har vært et godt og positivt miljø. 

Det ble avholdt et sporkurs for viderekomne om høsten med Lisbeth Drotz som 

instruktør og dette fikk svært gode tilbakemeldinger fra de seks ekvipasjene som var 

med. 

Kurset som var satt opp for de mer ferske med Roy Drotz Nikolaisen som instruktør 

ble dessverre avlyst pga Korona. 

I løpet av året har det blitt avholdt flere møter i komiteen. 

 

For Brukshundkomiteen 

Siv Stokke 
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Sjekkliste for RIK prøver 

● 2 mnd før en prøve kontaktes dommer og man avtaler reisemåte og bestiller fly billett/hotell. 

 

● 1 mnd før prøven lages det annonse som legges ut på klubbens sider og Facebook. 

 

● 1 mnd før prøven avklares spormarker med vaktmester på Stend. Prøvespor legges for SPH1 og SPH2 

 

● 1 mnd før prøven tar man kontakt med utstillings komitè for hjelp med kiosk.  

 

● 1 mnd før prøven settes det opp en liste over hvor mange hjelpere som trengs på selve prøven dersom 

det blir påmeldt i alle klasser. Hvem skal være prøveleder og hvem skal være sporansvarlig. Hvem 

henter dommer og tar seg av dommer middag. Hvem skal ordne dommer gave og deltakerplakett. 

Velge en kontaktperson mot styret og som holder en rød tråd i alle oppgaver som skal gjøres! 

 

● Mandag etter at fristen for påmelding er gått ut må man ha et møte og ta en endelig fordeling av  

oppgaver. Det må settes opp et tidsskjema og dommer må kontaktes med info om hvilke klasser det er 

meldt i og hvem som henter h*n på flyplassen. Bestilling/henting av plaketter. Hva skal man ha i kiosk, 

hvem bestiller dette.  Alle nødvendige papirer må skrives ut og alt som kan fylles inn på forhånd blir 

ført på. 

 

● Mandag etter prøven må alle papirer sendes inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årsberetning 2020 - Webansvarlig. 
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● Hjemmesiden vår har hatt besøk av i overkant ca. 125.239 siden oppstart. Ca 
besøkende i 2020 er 41.369. 

● Websiden vår er ment å gi informasjon til medlemmene. Bruk hjemmesiden, 

del den, informer andre om at vi har dette fine verktøyet.  

● Mye av klubbens viktigste informasjon blir lagt ut her, og på facebook. Det 

som blir sendt til webansvarlig om kurs - utstillinger - div prøver – div. annen 

info har blitt lagt ut på begge steder.  

● Oppfordrer medlemmer, styret og de ulike komiteer til å komme med innspill 

om diverse aktiviteter, kurs, annonser og lignende.  

● Klubben har fått 2 stk bærbare og 1 stk stasjonær pc i 2020. Ble gitt fra et 

firma som byttet ut pc’ene sine. Disse ble gitt til Nschk avd Bergen for at 

klubben kunne disponere de i klubben. 

 

Mvh. Webansvarlig  

John Inge Bogen 

Den 12.01.2021 
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Økonimi 

Øverst i skjemaet 

 

 

Balanserapport  

NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. BERGEN  
893879692 

 

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020  

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020  

 
Ved 

periodens 

begynnelse Endring 

Ved 
periodens 

slutt 

EIENDELER    

     

Omløpsmidler    

1900  
Kontanter 

6 000,00  0,00  6 000,00  

1920  

Bankinnskudd 

45 203,88  82 965,85  128 169,73  

1930  
Sparkonto 34146660608 

28 098,32  18 700,00  46 798,32  

 79 302,20  101 665,85  180 968,05  

     

SUM EIENDELER 79 302,20  101 665,85  180 968,05  

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital    

Egenkapital (innskutt og opptjent)    

2050  

Annen egenkapital 

-79 302,20  -101 665,85  -180 968,05  

     

Udisponert resultat    

Udisponert resultat  0,00  0,00  0,00  

     

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -79 302,20  -101 665,85  -180 968,05  

Gjeld    
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Sum gjeld 0,00  0,00  0,00  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -79 302,20  -101 665,85  -180 968,05  

Saldo 0,00  0,00  0,00  

Utskrevet av Tonje Knutsen 24.01.2021 10:59:13 Visma eAccounting  

Nederst i skjemaet 

Økonomi 

 

Øverst i skjemaet 

Resultatrapport  
NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. BERGEN  

893879692 

 

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020  

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020  

 Periode Akkumulert 

    

Driftsinntekter 220 065,35  220 065,35  

Driftskostnader -118 504,50  -118 504,50  

Driftsresultat 101 560,85  101 560,85  

Finansielle poster 105,00  105,00  

Ordinært resultat før skatt 101 665,85  101 665,85  

Ordinært resultat 101 665,85  101 665,85  

Årsresultat 101 665,85  101 665,85  

Utskrevet av Tonje Knutsen 19.01.2021 11:28:16 Visma eAccounting  

Nederst i skjemaet 
Øverst i skjemaet 

 

 

Saldoliste  

NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. BERGEN  
893879692  
Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020  

Konto  Inng. Debet Kredit Differanse Utg. saldo 
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saldo 

 

1900 Kontanter 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 

1920 Bankinnskudd 45 203,88 220 170,35 137 204,50 82 965,85 128 169,73 

1930 Sparkonto 34146660608 28 098,32 18 700,00 0,00 18 700,00 46 798,32 

2050 Annen egenkapital -79 302,20 0,00 101 665,85 -101 665,85 -180 968,05 

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 

3126 Grasrotandel Norsk Tipping  0,00 0,00 22 929,25 -22 929,25 -22 929,25 

3205 Kiosksalg etc 0,00 0,00 37 425,10 -37 425,10 -37 425,10 

3212 salgsinntekt klubbartikler 0,00 0,00 400,00 -400,00 -400,00 

3898 Lotteri- og stiftelsestilsynet 0,00 0,00 46 796,00 -46 796,00 -46 796,00 

3899 studiestøtte  0,00 0,00 5 800,00 -5 800,00 -5 800,00 

3911 Kontingentandel NKK 0,00 0,00 34 179,00 -34 179,00 -34 179,00 

3915 Kursinntekter 0,00 0,00 57 250,00 -57 250,00 -57 250,00 

3920 Medlemskontingenter 0,00 0,00 400,00 -400,00 -400,00 

3990 Kundeutbytte 0,00 0,00 485,00 -485,00 -485,00 

3991 Refusjon flybillett 0,00 0,00 401,00 -401,00 -401,00 

4005 matvareinnkjøp dommer- 
instruktør 

0,00 919,60 0,00 919,60 919,60 

4010 Matvarekjøp Kiosk 0,00 7 247,44 0,00 7 247,44 7 247,44 

5561 Dommerhonorar 0,00 17 090,00 0,00 17 090,00 17 090,00 

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 0,00 3 858,75 0,00 3 858,75 3 858,75 

6340 Lys, varme 0,00 12 060,65 0,00 12 060,65 12 060,65 

6361 Innkjøp av rekvisita - utstyr -
inventar 

0,00 5 451,20 0,00 5 451,20 5 451,20 

6371 Innkjøp pokaler 0,00 8 136,00 0,00 8 136,00 8 136,00 

6385 Portofordeling  0,00 7 086,00 0,00 7 086,00 7 086,00 

6421 Hjemmeside 0,00 1 475,80 0,00 1 475,80 1 475,80 

6422 Variable kostnader nettbedrift 0,00 248,50 0,00 248,50 248,50 

7140 Reisekostnader, ikke 
oppgavepliktig 

0,00 16 269,45 0,00 16 269,45 16 269,45 

7411 Aktivitetsavgift HS og NKK 0,00 10 021,61 1 599,00 8 422,61 8 422,61 

7412 Refusjon avlyst kurs 0,00 18 900,00 0,00 18 900,00 18 900,00 

7413 Fårehund Nschk 0,00 5 525,00 0,00 5 525,00 5 525,00 

7430 Gaver, ikke fradrag 0,00 1 320,50 0,00 1 320,50 1 320,50 

7500 Forsikringspremier 0,00 4 098,00 0,00 4 098,00 4 098,00 

7770 Bank og kortgebyrer 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 

8051 Annen Renteinntekt 0,00 0,00 105,00 -105,00 -105,00 

8800 Årsresultat 0,00 101 665,85 0,00 101 665,85 101 665,85 

 

 

 Total 0,00 460 639,70 460 639,70 0,00 0,00 
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  Revisjonsberetning for 2020  
  

Norsk Schæferhund Klub, avd. Bergen 

  
Undertegnede valgt revisor har revidert årsoppgjøret for Norsk Schæferhund Klub, avd. Bergen for 

regnskapsåret 2020, som viser et overskudd på 101 665,85  

Årsregnskapet er avlevert av kasserer. Jeg uttaler meg om bokføringen og årsregnskapet.  

Jeg har kontrollert at:  

  Den løpende bokføringen stemmer med underlaget og er dokumentert med bilag.  

  Balansepostene er avstemt og dokumentert.  

  Resultatpostene stemmer med løpende bokføring.  

Jeg har ikke revidert årsberetningen og kan ikke uttale meg om den.  

Min kontroll har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og jeg mener at årsregnskapet gir et riktig 

uttrykk for lagets økonomiske stilling pr. 31.12.20.  

Se noter eget ark.  

  

Bergen 20.01.2021.  

  

Magne Rygh  
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  Revisjonsberetning for 2020  
  

  

Noter  

Nytt styre fikk tilgang til regnskap og bank i mars 2020.  

Regnskapet måtte startes på nytt fra 01.01.2020 grunnet tidligere føring i utgått program som ikke ga 

riktig uttrykk.  

Det ble da opprettet/fornyet abonnement av programmet.  

Januar, februar og til dels mars er ført etter konto utdrag fra bank.  

Klubben har oppnådd et godt overskudd takket være våkenhet og nøkternhet. Våkenhet er at 

klubben/styret fulgte med i timen da det gikk å søke om korona midler på bakgrunn i tapte inntekter. 

Mottatt 46 796,00 dette er det nøyaktige beløp søkt om. Dette kunne blitt høyere dersom gammelt 

regnskap hadde en bedre oversikt.  

Videre var mottatt Grasrotandel Norsk tipping ca. 22 000,00  

Arrangert utstilling gikk med overskudd og fortjeneste i kiosk 2020 dette til tross for korona.  

Derfor er ett overskudd på 101 665,- meget bra. Det er formidabelt mot året før som gikk med 12 

255,- i overskudd.  

Noe av dette har nok det med at klubben ikke reiste til REP. Møtet og ekstraordinært REP. Uansett 

viser dette god økonomistyring.  

  

Revisor  

Magne Rygh  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkomne forslag 
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Forslag til endring av avlsstatutter  

«STATUTTER FOR AVL I NORSK SCHÄFERHUND KLUB»  

  

 Viser til mitt forslag innsendt til avdelingen for noen år siden som og i sin helhet ble fremmet for 

Repmøte. HAR-var da i utgangspunktet positiv til forslaget, men ønsket å avvente til det forelå 

HDindexer for langhår.   

Sistnevnte har ikke skjedd – og med utviklingen rasen nå har er det etter mange år med unnlatenhet 

fra klubben og oppdrettere på høy tid å endre avlsreglene hva angår HD. Å vente på at langhår får 

tildelt index er en avsporing man ikke har tid til å vente på – og har ingen formålstjenlig hensikt all 

den tid nedstående forslag eliminerer dette.  

Pr 1/1-21 er det et smertelig faktum at den gjennomsnittlige friprosenten siste 10 år for rasen har 

falt til under 70%. Det er mange år siden langtidssnittet var så dårlig som nå.  

  

Dessverre kan man se at noen til enhver tid ønsker å omtolke regelverket slikt det er skrevet og 

ment – og dessverre er det noen som til enhver tid mener at regelverker skal tilpasses hunder de har 

her og nå. Dette må man få gjort noe med – og det med et tydelig og endret regelverk. Klubbens 

integritet hva angår avlsregler må ikke kunne såes tvil om.  

  

_________________________________________________________________________________  

Index-systemet  
Dessverre er det mange usikkerhetsmomenter med indexsystemet. Samlet sett senker disse 

egensikkerheten til hundenes index (ES) og en kan i noen tilfeller undres om det i det heletatt er noen 

nytte i det. Dette kan begrunnes med at NKK for eksempel ikke tar seg bryet med å fylle huller i 

stamtavler. Det vil si; så lenge man har navn og opplysninger til foreldredyr i de 3 første 

generasjonene så bryr de seg ikke om 3-ledds hundene ikke ligger inne med foreldre i databasen. I 

dag omgås også regelverk for hunder med lite fordelaktige indexer ved at man benytter hunder som 

ennå ikke har fått index i NKK sin database.   

Inntil dette er kvalitetssikret bør kravet om samlet index i en kombinasjon på 200 endres fra «skal» til 

«bør».  

HD-index bør ansees som et verktøy og en indikator for avl – men ikke annet enn det.  

  

§1-4 HD-INDEKS FRA NKK  

- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - indeks fra NKK skal denne benyttes. 

- Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200.  

 Endres til   

§1-4 HD-INDEKS FRA NKK  

- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - indeks fra NKK bør denne benyttes.  

- Total indeks for kombinasjonen bør være minimum 200.  

- Foreldres index skal opplyses på melding om parring/fødsel og dertil valpeliste hvorpå sekretariatet 

verifiserer dette ved kontroll i dogweb.  
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HD og utviklingen av dette  
De senere år har vist at klubben har fått redusert forekomsten av grovere grader HD (D og E). 

Imidlertid er det helt klart at endringen av den gamle inndelingen (A1, A2, B1, B2…) til (A, B, C, D og 

E) og medførte at hunder med overgangsform (B2) nå fikk fristatus.   

I dag ser man at medianhunden er en hund i grenseland – hvilket medfører at en stor andel av 

røntgede i dag har B og C. Statistikken i 2020 taler for seg hvor totalt 40% av avleste i en eller annen 

grad er belastet med HD.  

  

Forslaget er og basert på den forskning Mats Höglund har gjort i Sverige som i grunn understreker 

Norges fremste ekspert på området, Professor Frode Lingås, sine uttalelser om hva som skal til for å 

få fremgang i avl hva angår HD. Altså; «bruke de genetisk friskeste hundene og indexen som et 

hjelpemiddel».  

  
  

  

Tiden er overmoden for å innføre nye avlskrav som er basert på den forskning og de vitenskapelige 

ressurser vi har tilgjengelig. Forslagene her er i tråd med disse. Forslaget er også i tråd med 

indexsystemets vesen – og vil da på sikt ville kunne gi positive endringer for rasens statistikker.  Vi 

som en av landets fremste raseklubber har hverken råd til å sitte på gjerdet med dette lenger eller 

kunne være bekjent med dette.  

  

I Sverige har man i mange år ikke tillatt bruk av HD-grad C, noe man også ser ved at de har bedre 

resultat enn hva vi har i Norge.  
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Paragrafene i avlsstatutten gir grunnlag for tolkning. Slik det i dag er utformet i §1-5 så kan man i 

praksis parre to hunder som begge har HD-grad C så lenge samlet index er over 200.  

  

§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS  

-Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr.  

- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.  

  

endres til  

  

§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS og krav til HD-status  

Følgende gjelder uavhengig om det er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr. 

- Hunder med HD grad B eller C kan kun pares med hunder grad A.   

  

(Subsidiært; «Hunder med grad C kan kun pares med hunder med grad A»)  

  

(Et årsmøtevedtak på dette er noe NKK sier også at de vil forholde seg til ved at gitte 

forutsetninger er til stede:   

1. At det foreligger et årsmøtevedtak fra raseklubben  

2. At årsmøtevedtaket innsendes til NKK med referanse til raseklubbens vedtak, og med et krav om 

at dette skal gjelde aller Schæferhunder som registreres i Norge.)  

__________________________________________________________________________________  

Endringen fordrer og at klubben samlet må se på dette som et prosjekt over år for å se om det har 

den virkning som det fra Sverige er dokumentert vil gi.   

Norsk Schäferhund Klub har historisk sett hatt tradisjon for å gå foran og vise vei. I en tid hvor mange 

raser som før var «frie» og ikke undersøkte hundene nå nærmest er i sjokktilstand over den faktiske 

tilstanden. Dette i seg selv viser at man i vår klubb faktisk har ligget «lysår» foran mange 

raseklubber.   

  

De faktiske resultatene vi har i dag fordrer nå at man tar nye skritt for å redusere forekomsten av HD 

for rasen. Det er vårt ansvar og vår plikt. Dagens resultater er ikke noe vi kan leve med.  

  

   

Med vennlig hilsen   

Svenn Børre Steinsland  

Kennel Svebø  
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Kunngjøring fra valgkomiteen.  

Norsk schæferhund klub sitt årlige representantskaps møte er satt til 10 og 11 april 2021.  

Valgkomiteen trenger innspill og forslag på gode kandidater til og fylle våre verv. Valgkomiteen 

har valgt og fylle vervene til HAR da våre lover sier vi skal ha ett avlsråd  

Årsmøte vil avgjøre dette.  

Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 26.02 2021.  

Disse forslagene kan sendes til :  

Odd Brattøy odd.brattoy@neasonline.no  

Jonny Johnsen  jonny-5@online.no  

Svein Nilsen niknilse@online.no  

Valgkomiteen har fått denne informasjonen fra hovedstyret.  

Informasjon til valgkomiteen fra hovedstyret som gjelder det 

kommende representantskapsmøtet.  

  
HS ser meget positivt på at valgkomiteen har startet på sitt arbeide og at de ønsker å 

informere alle medlemmer og avdelinger så tidlig som mulig. I den litt kaotiske situasjonen vi 

er inne i så er det meget viktig at alle mottar korrekt informasjon fra alle parter slik at 

misforståelser og uenigheter unngås.   

Norsk Kennel Klub har kommet med følgende retningslinjer til klubber og forbund, som en 

følge av problemer som pandemien har forårsaket.   

Årsmøter/representantskapsmøter.  

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva 

gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.  

 Avlysning av årsmøter/representantskapsmøter i klubber og forbund  

  

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må 

tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års 

årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder 

er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun 

tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.  
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Informer medlemmene  

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør 

om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle 

avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.  

  

Hovedstyret i Norsk Schäferhund Klub besluttet å avlyse årets representantskapsmøte, med 

de konsekvenser dette medfører.  

En følge av dette er at tillitsvalgtes valgperiode har blitt forlenget med 1 år, d.v.s at de som 

var på valg i år, etter en toårsperiode, vil inneha vervet i 3 år, frem til nytt valg i 2021.  

For at dette skal slå likt ut for alle, og at vi ikke skal komme i utakt med perioder, vil valget på 

de forskjellige postene bli det samme som var tiltenkt på årets Representantskapsmøte. 

Dette vil sikre en ønsket kontinuitet i styre og ikke minst i utvalg.  

Neste års Representantskapsmøte vil bli et møte i en kombinasjon av årets utsatte møte og 

neste års møte.   

Selv om NKK gir muligheter for å benytte de sakspapirer som allerede er utarbeidet, for det 

planlagte møtet i år, ønsker styret i NSchK at det gis muligheter for å komme med tillegg i 

årsrapporter, og muligheter for nye forslag, innen de frister som gis i forbindelse med 

Rep.møtet.  

Valgkomiteen må derfor komme med en justert innstilling, samtidig som det gis muligheter 

for avdelinger å komme med kandidater til poster som er/ blir på valg.  

For avdelingene vil ikke rådene/ påleggene fra NKK ha noen innvirkning, da de aller fleste av 

avdelingen hadde avholdt sine Generalforsamlinger før pandemien kom til landet.   

Tillitsvalgte i norsk schæferhund klub 2020  

Verv  Navn  På valg  

Leder  Geir Flønes  Ikke på valg  

Nest leder  Rune Gundersen   Valg 2 år  

Kasserer  Lisbeth Kvinge  Valg 2 år  

Sekretær  Jon Harald Nymoen   Valg 1 år  

Styremedlem  Arne Kristianstuen  Ikke på valg  

Har leder  Ubesatt     

HBU leder  Ubesatt     

Vara medlem  Tommy Oftedal   Valg 1 år  

Vara medlem  Christopher Andersen  Valg 1 år  
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Verv  Navn  PÅ valg  

Hbu leder  Ubesatt  Valg 1 år  

Medlem  Rolf Arne Syversen  Valg 1 år  

Medlem  Zarif Hamzik  Ikke på valg  

Medlem  Kari Strande  Valg 2 år  

Medlem  Ubesatt  Valg 2 år  

Medlem  Ubesatt   Valg 2 år  

Verv  Navn  På valg  

Har leder  Ubesatt  Valg 2 år  

Medlem  Ubesatt  Valg 1 år  

Medlem  Ubesatt  Valg 2 år  

Medlem  Ubesatt  Valg 1 år  

Medlem  Ubesatt  Valg 2 år  
        

Verv  Navn  På valg  

Ordensrådet  Liv Evjen  Ikke på valg  

Ordensrådet  Arvid Strømsvik  På valg 2 år  

Ordensrådet  Jonny Johnsen  Ikke på valg  

Ordensrådet  Rolf Mangerud  På valg 2 år  

         

Revisor  Knut Brekke  På valg 1 år  

Vara revisor  Toril Bjerke  På valg 1 år  

         

Valgkomiteen  Navn     

Leder 
valgkomiteen  

Svein Nilsen  Ikke på valg  

Medlem  Odd Brattøy  Ikke på valg  
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Medlem  Jonny johnsen   Valg 2 år  

Vara medlem  Magne Henne   Valg 1 år  

         

  

Svein Nilsen  

Leder valgkomiteen  
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Valgkomiteen 2021 
  

   
Valg komiteens innstillinger med * og kommentar.  

Styre             Forslag  
Leder  
Kai Karlsen             ( Ikke på valg)  

Nestleder   
Espen Fjeldstad           Magne Rygh  

Sekretær  
Marianne Solberg         Benkeforslag eller styret gis fullmakt til å utnevne ny.  

Kasserer  
Tonje Knutsen             ( Ikke på valg )  

Styremedlem  
Annabell Gullaksen      ( Ikke på valg )  

Varamedlemmer  
Svein Børre Steinsland          Gjenvalg *  

             Sondre Foldnes Gangdal  

Revisor  
Magne Rygh              

Webmaster             Sondre Foldnes Gangdal  
 

Når det gjelder Diverse komiteer regner jeg med at de konstituerer seg selv.  

Valg komiteens Kommentarer: Ifølge loven for NSCHK.  

Alle forslag behandles, alle som er foreslått SKAL ringes. Det var ett forslag til på Varamedlem. Dette 
medlemmet ble ringt opp og godtok. Dette gjelder KUN medlemmer til styret, representanter til komiteer 
foreslås, kan evnt. Velges, men skal i utgangspunktet utnevnes av nytt STYRE.  

Har bestått av :  
Leder Magne Rygh og Annabell Gullaksen.  

 
Valgkomiteen 2021  
Leder  
20.01.2021  


