
Protokoll fra ekstraordinært møte Norsk Shih Tzu klubb søndag 22 april 2018 på 
Nebbenes kro N°rd1 Eidsvoll verk 

33 Stemmeberettiget møtte 

1 representant fra NKK Wenche Skogli 

63 forhåndstemmer, noen ble trukket tilbake da de var på møtet. Og i tilfelle om omvalg på stedet. 57 
forhåndsstemmer til telling. 

Dagsorden: 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av dagsorden 

Valg av 

•Dirigent 

•2 referenter 

•2 protokollunderskrivere 

• 3 til tellekorps 

• samt en representant fra NKK Wenche Skogli 

Per Åge Frank 

Signe Elisabet Skår og Lene Granholt 

Lill Mari Aarmo og Knut Arild Flatner 

Maria Engen, Anita Rædergård, Jan Nordstrøm, 

Styrets styremedlem åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen. Nevnte også at det er stort 
engasjement i klubben, aldri før har vi hatt flere forhåndsstemmer ei heller ikke så mange på møte. 

Problematikken i forbindelse med dårlig/vanskelig informasjon om stemmesedlene ble tatt opp, og etter litt 
diskusjon. Og i samsvar med NKK's representant ble møtet enige om at alle stemmesedler skulle telle, seiv 
om det var kryss på ja på to kandidater. 

Medlemmer blir informert at de på valg må ha over 50% av stemmene for og bli stemt inn i styret. 

Videre ble medlemmene informert om at den ene nestlederkandidaten, Inger Røkkum Vevang trakk seg i fra 
dette valget for to uker siden. Hun er heller ikke medlem i vår klubb, og kan derfor ikke stå på valg. 
Valgkomiteen hadde en uttalelse om dette, at de ikke visste dette å hand let i god tro. Hun blir derfor strøket 
fra valget. Valget står derfor mellom 2 ledere, l nestleder og 3 styremedlemmer. 

Det kom spørsmål fra ett medlem til valgkomiteens innstilling. Hva slags arbeid legger de i valgene, da de 
bare st iller seg bak noen av kandidatene som står på valg. Spørsmålet da ble om de ikke hadde tro på de 
andre kandidatene. Valgkomiteens innstilling, svart av Hildur, svarte at de hadde fått inn mange forslag på 
kandidater. Så de måtte si stopp, men at alle forslag er med. De har vært heldige og at alle forslag er med. 
Valgkomiteens valgte å avstå fra å innstille andre enn egne valg, på grunn av den konfliktfylte sitasjonen 
klubben er i. 

Så hadde møtetett minutts stillhet i respekt for Aud Irene og Gerd Frølands bortgang. 

Liten diskusjon rundt stemmeseddel. 

NKK : Litt uhedlig at klubbenikke har sendt ut på forhånd hvordan stemmeseddel skal brukes. Og på 
hvordan man kan stemme. 



Forslag : Stemme over om ,i skal stemme ja eller nei el blankt Uheldig at det ikke er lovtiesl:emt i 
klubben. 

NKK : \tå stemmer mer hva som skal \"J:Te ~ el. 

Vedtatt : Har man stemt ja på tre a, tre så er det den med mest stemmer som gjelder. Også blir det 
stemt o,-er neste også S(\ffi er innstilt. 

NKK : Bruk lo,modellen og stemmer så mange runder det trengst til alle pla.ssene i st:,-ret er tilsatt. 

Avstemming : Tellekorpset skal telle opp. 

Kl 15.53 ferdig med opptelling. 61 forhåndstemmer 58 godkjent 3 ikke godkjent. 

31 stemmer på møtet. 30 godkent. l Ikke godkjent. 

Forhåndstemmer 
Antal Total 61 
Forkastet l 

Godkjente 

STYRELEDER : 
Ritha Vangen : 

2 
0 
58 

Ragnhild Dishington 

Nestleder : 
Anniken Venner : 

Styremedlemmer : 
Anne Berge Johansen 

Ragnhild Dishington : 

Ann Kristin Hals : 

Varamedlem : 
Signy Elvesveen : 

Jan Erik Klaastad : 

Valgkommite : 

Tor G Jensen : 

JA 39 96 NEI 61% 

JA 53% NEI 47% 

JA 95% NEI 5% 

JA 30% NEI 70% 

JA 32% NEI 68% 

JA 5396 NEI 4796 

JA 14% NEI 86% 

JA 93% NEI 7% 

JA93% NEI 7% 

Ragnhild Dishington valg inn som ny Styreleder 

Anniken Venner valgt inn som ny Nestleder 

Ann Krstin Hals valgt inn som nytt Styremedlem 

Jan Erik Klaastad valgt inn som nytt varamedlem 

Tor G Jensen valgt inn som ny i valgkommiteen 

Stemmer i Salen 
31 
l 
0 

0 

30 



Omstemmning mellom Anne Grete Berge Johansen og Ann Kristin Hals 

Ny avstemming : 47% Anne Grete Berge - 53% Ann Kristin Hals. 

Ann Kristin Hals valgt inn som nytt styremedlem. 

Møte avsluttes. 

f: 
Knutj\rild Fl Lill Mari Aarmo 


