
Innkalling til Årsmøte 
 
 
 
 
 

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte 
 

Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 
 

Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo 
 
 
 
Møteagenda:  
 
 

1. Konstituering 

2. Valg av møteleder 

3. Valg to referenter 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5. Valg av tellekorps 

6. Årsmelding 

7. Regnskap 

8. Innkommende saker 

8.1. Sak 1 – Vedrørende HS sine utvalg og komiteer 

8.2. Sak 2 – Vedrørende HS og tilgjengeliggjøring av referater 

9. Valg 

 

 

 

 

Stemmerett har avdelingens medlemmer, medlemskontingent for 2015 må være betalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2014 

Årsmøte 2013 
Årsmøte ble avholdt i NKKs lokaler på Bryn 12.02.2013.  

 

Styret har i 2014 bestått av:  

Vibeke Kjær (leder)  

Stian Kirkeberg (nestleder) 

Tone Kristensen Grøn  

Ingrid Syvertsen (styremedlem) 

Monica Verås (styremedlem) 

Ellen Jemtegaard(varamedlem) 

 

Vibeke Kjær valgte i juni å gå av som leder så styret har etter den tid bestått av 

Stian Kirkeberg (leder) 

Tone Grøn (styremedlem og kasserer) 

Monica Verås (styremedlem og sekretær) 

Ellen Jemtegaard (styremedlem) 

Ingrid Syvertsen (styremedlem) 

Styremøter 
Styret har i 2014 har hatt 5 ordinære styremøter samt ett ekstraordinært styremøte der Vibeke Kjær 

gikk av. I tillegg har det vært løpende mailkorrespondanse mellom styremedlemmer, der enkelte saker 

har blitt stemt over.  

NSK's representantskap 
NSKs representantskap ble avholdt i april på Gardermoen. Avdeling Oslo og Akershus var 

representert ved: Vibeke Kjær, Stian Kirkeberg og Monica Verås (med en fullmakt). På ledermøtet 

dagen etter deltok Vibeke Kjær. 

Deltakelse andre møter 
Ellen Jemtegaard deltok på NKK Oslo & Akershus sitt årsmøte. 

 

 

  

Norsk Spaniel Klub 

Avdeling Oslo og Akershus 



 

Jaktkomiteens årsrapport 
Medlemmer: 

Tore Imset (leder), Kim Heggen, Stian Kirkeberg (fram til oktober), Kristin Aardal (fra oktober) 

 

Aktiviteter 

Totalt har 59 ekvipasjer startet på avdelingens jakt- apport- og JALprøver. 

Jaktprøve på Sokna (skogsfugl uten felling) 

23. august startet det 11 ekvipasjer for dommer Willy Gustavson fra Sverige. 4 hunder gikk 

til premiering, minst 5 gode fuglesituasjoner. 

Jaktprøve på Hemnes (skogsfugl med felling) 

2. november startet 9 ekvipasjer for dommer Hans Sundberg fra Sverige. 5 hunder gikk til 

premiering, minst 8 gode fuglesituasjoner. 

Apportprøve på Hemnes 

19. oktober startet 19 hunder for dommer Ellen Getz Wold. 8 hunder fikk bestått. 

Jaktanleggsprøve på Hemnes 

19. oktober og 2. november startet totalt 19 hunder for dommer Anders Brunvoll. 16 hunder 

bestod JAL og 7 bestod apportprøve i begynnerklasse. 

Jaktanleggskurs 

Det ble avholdt et jaktanleggskurs i september – oktober ved Jordbru. 

 

Åpne jakttreninger og valpeintro 
Det er holdt to åpne jakttreninger med instruktører, til sammen 10 timer lørdag 9. Feb og lør 9. 
Mars.  

Det er også holdt to åpne introduksjoner til jakttrening av valper og unghunder, 30. Mars og 24. 
Mai, med instruktører. 

Det har vært åpne jakttreninger uten instruktør, ”torsdagstreninger”, bortsett fra i skoleferien i 
juni-august. 

 
Nye instruktører 

Ila 2014 har Anine Imset og Stian Kirkeberg blitt godkjente Trinn 2 jaktinstruktører fra NKK, i 

tillegg til June Olsen fra avdeling Telemark. 

 

Årets jaktaktiviteter har samlet sett gått med overskudd, men regnskapet inngår som en del av 

resten av avdelingens regnskap.  

 

Søknader for 2015 

Det er blitt søkt om følgende prøver for 2015. 

- Jaktprøve, bevegelig – 21.08 – 21.12.  

- Jaktprøve, bevegelig – 21.08 -  21.12  

- Apportprøve, bevegelig – 21.08 til 21.12  

- Jaktanleggsprøve (JAL), bevegelig – 21.08 til 21.12  

 

I praksis vil jaktprøvene bli avholdt som en dobbelprøve ila en helg, med JAL og apportprøver 

parallelt.  

Vi tar også sikte på å gjennomføre et jaktanleggskurs. 



 

Utstilling 
16. august arrangerte vi utstilling og valpeshow på Skui i Bærum i strålende sommervær. 

Spanielspesialist Ms Emma Parker tok den lange turen fra Australia for å dømme de 104 påmeldte 

hundene. Av disse var 24 valper. Det ble i tillegg arrangert «barn og hund»-konkurranse i pausen 

hvor Heidi Fosberg dømte. 

En stor takk til Royal Canin, HundIhuset og Plantasjen for flotte premiebidrag. 

Kurs 
Pelsstellkurs 

Trimmekurset har gått over 2 kvelder juni 8 hunder deltok. Kurset ble fulltegnet og vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne.  Instruktør var Vibeke Kjær og Tone Grøn. Det er styrets oppfatning 

at slike kurs er nyttige og nødvendige, og ønsket av medlemmer.  

Blodsporkurs 

Helgen 30. mai og 1. juni tok Nina Johnsrød og Vibeke Gundersen fra avd. Østfold turen til Bærum 

og Vestmarksetra for å holde sporkurs for 8 av avdelingens medlemmer.  Lørdag morgen startet 

med teori etterfulgt av praktisk øving på å legge og gå spor. Dette kurset var sammensatt med 

nybegynnere og noe viderekommende deltagere, noe som viste seg å fungere utmerket.  

Kontakt med medlemmene 
Vår webside er vår primære informasjonskanal, og www.spaniels.org NSK sin hjemmeside. All viktig 

info om kurs, prøver og andre arrangementer har blitt lagt ut her. Det har vært utfordringer med å 

oppdatere hjemmesidene siste halvår av 2014 dette gjelder alle avdelinger i NSK og det arbeides i 

skrivende stund fra HS og Webmaster i NSK å publisere nye sider.  

Facebook-gruppen vår teller i skrivende stund 542 medlemmer (mot 398 på samme tid i fjor). Vi  

mener gruppa bidrar til bedre kontakt mellom styret og medlemmer og mellom medlemmer. Vi ser 

veldig positivt på at medlemmer bruker gruppa til å avtale uformelle turer og treninger, og at vi kan 

annonsere store og små arrangementer på veggen.  

Vi har også informert om avdelingens arbeid og aktiviteter i Våre Spaniels.  

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert om avdelingens aktiviteter via hjemmesider 

og Facebook. 

Inventar 
Det meste av avdelingens utstyr er nå samlet hos Tone K. Grøn. Fullstendig inventarliste pr. 

31.12.2014 er vedlagt årsmeldingen. Det ble investert i to nye partytelt i forbindelse med årets 

utstilling. Dette er ment brukt til kiosk og sekretariat f.eks. Det har også blitt kjøpt inn en chipscanner 

for å gjennomføre kontroller på utstillinger og prøver. 

 

 



Økonomi  
Pr 31.12.14 hadde avdelingen totalt 72 244,44 i omløpsmidler hvorav 38 882,44 kr på konto i DNB 

og gruppen har i år hatt et overskudd  på 9 737,50 kr. Regnskapet er vedlagt. Regnskapet er ført av 

Tone Kristensen Grøn og revidert av Helge Holmin.  

Medlemstall 
Avdelingen hadde 645 registrerte medlemmer (inkl. 22 husstandsmedlemmer og 3 æresmedlemmer) 

pr. 31.12.14. Dette er et stabilt medlemstall. (2013 – 631, 2012 – 653) 

Vedlegg 
Inventarliste: 

 

Beholdning 
Rosetter Avd 
Oslo & Akershus     

      

Sløyfer Nok   

Plassering Antall pr Sept 2014 Kommentar 

      

Deltager 29   

BIM Valp 15   

BIR Valp 11   

BIS Valp 1 1   

BIS 3 Valp 2   

BIS 4 Valp 1   

BIS Valp R 4   

      

Res Cert 23   

Cert 9   

      

HP Avel 15   

HP Oprett 12   

HP 1   

Beste Avel 7   

Beste Opdrett 3   

      

Champion 25   

      

BIS Veteran 1   

BIM Veteran 3 pluss 3 grønne 

BIR Veteran 10   

BIS R Veteran 2   

BIS 2 Veteran 2   

BIS 3 Veteran 1   

BIS 4 Veteran 6   

      



 

BIR 14   

BIM 26   

CK 10   

      

Godkjent JAL 0 Nye er bestilt 

      

      

 

 

Beholdning porselen   

    

Type Antall 

    

Kopper 8 

Frokostfat 17 

    

 

 

Annet Inventar       

        

Kategori Beskrivelse Antall Lagring 

        

Premiekort   ? Tone 

        

Kritikkskjemaer jaktprøver 10-15 Stian 

Kritikkskjemaer jaktanleggsprøver 10-15 Stian 

Startpistol 9mm 1 Stian 

Skudd 380 Salve-Blank, Fiocchi Ca 100 Stian 

        

Chipscanner   1 Stian 

Trimmebord   1 Tone 

Seierspall Hunder 4 Tone 

Ringbånd   1 Tone 

        

Kulegrill   1 Tone 

Kaffetrakter   1 Tone 

Termokanner   2 Tone 

Partytelt   2 Tone 

Utstillingstelt   1 Monica 

        

        

 
 







SAK 1 TIL ÅRSMØTET I NSK AVD O/A 2015 

 
HOVEDSTYRETS UTVALG OG KOMITEER  
 
 
1 Innledning 
NSKs hovedstyre, HS, har flere utvalg og komiteer som er oppnevnt av HS uten at 
klubbens medlemmer eller avdelinger har noen direkte påvirkningsmulighet i 
utvalgenes arbeid og sammensetning. Klubbens avdelinger har heller ikke mulighet til å 
oppnevne egen representant i disse utvalgene, så vidt vi kan se av dokumenter 
tilgjengelige for klubbens medlemmer.  
 
 
2 Bakgrunn 
Bakgrunnen for denne saken er at flere forhold rundt HS` ulike utvalg gjør at klubben 
ikke fremstår som demokratisk, tidsmessig oppdatert, inkluderende og nyskapende: 
 
1) Komiteer og utvalg som oppnevnes av HS kan sitte uvirksomme eller være ineffektive 
i flere år uten at det gjøres utskiftninger som sikrer fremdrift og resultater.  
 
2) Det finnes ikke tilgjengelig for klubbens medlemmer noen dokumentasjon på at det 
noen gang er gjennomført en åpen evaluering av HS` utvalg. 
 
3) Utvalg og komiteer som er oppnevnt av HS vil inneha lojalitet til HS, ikke 
nødvendigvis til medlemsmassen i klubben.  
 
4) Det bør unngås at posisjoner i komiteer og utvalg blir av honorær art, dvs at noen 
utnevnes til leder eller medlem i utvalg kun pga lang og tro tjeneste i klubben uten 
nødvendigvis å inneha de nødvendige faglige kvalifikasjoner eller engasjement. 
 
5) Det bør unngås at enkeltpersoner innehar verv i samme utvalg i svært mange år uten 
noen åpen evaluering eller valg/gjenvalg. 
 
 
3 Noen eksempler  
a) Et eksempel på et HS-oppnevnt utvalg er avls- og sunnhetsutvalget, ASU. ASU har 
endret sammensetning flere ganger gjennom årene, men fra 2013 til 2014 besto ASU 
kun av èn person etter at resterende medlemmer hadde fratrådt sine verv og HS ikke 
lyktes i å få et nytt ASU på beina (kilde: RS 2014 (innkalling) pkt 2.14). Det er uheldig og 
overraskende at HS brukte et helt år på å besette tre posisjoner i et utvalg med en 
medlemsmasse på over 2000 personer. Av klubbens fb-side opplyses at nytt ASU nå er 
på beina men det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dette på www.spaniels.org. 
 
b) Et annet eksempel på et HS-oppnevnt utvalg er jaktkomiteen, JK, som ble oppnevnt i 
2005, tilsynelatende for en periode på tre år (kilde: Referat fra RS 2006 pkt 2.14).  
Av HS` referater samt RS` sakspapirer og referater fremgår det ikke at det ble gjort noen 
evaluering etter tre år, ei heller at det er gjort noen evaluering senere. Trass i at JK ble 
oppnevnt for perioden 2005-2008 er komiteen fortsatt i funksjon (2015). Komiteens 

http://www.spaniels.org/


medlemmer er endret pga at noen har trådt ut, men leder er den samme som i 2005 og 
har dermed hatt funksjonen i 10 år uten at noen evaluering av komiteen er tilgjengelig 
for klubbens medlemmer.  
 
c) Et tredje eksempel på HS-oppnevnt utvalg er brukshundkomiteen.  
I komiteen har èn og samme person vært leder uavbrutt i mer enn ti år. Uavhengig av at 
personen har gjort en fremragende innsats for brukshundarbeid er det prinsipielt 
uheldig at samme person gis uavbrutt innflytelse i et fagfelt over så lang tid uten at det 
har vært gjennomført noen åpen evaluering eller valg/gjenvalg til posisjoner i komiteen.   
 
 
4 Vurdering 
Av dokumenter tilgjengelige for klubbens medlemmer fremgår det at HS-oppnevnte 
utvalg og komiteer ikke er underlagt noen evaluering men kun fremlegger sin 
årsrapport til RS for godkjenning. Fremleggelse av årsmelding er ikke en evaluering men 
kun av orienterende art, bla fordi RS i praksis ikke har noe alternativ til å godkjenne 
årsmeldingen, og fordi utvalgsrepresentanter ikke inviteres til RS for å kunne besvare 
spørsmål til årsmeldingen.  
Alle utvalg og komiteer bør regelmessig måles og vurderes i forhold til hvilket mandat, 
arbeidsoppgaver og sammensetning de innehar, samt grad av måloppnåelse innenfor 
utvalgenes funksjonstid. 
 
a) Evaluering av utvalg med funksjonstid  
Ved opprettelse av utvalg med funksjonstid bør utvalget evalueres før funksjonstidens 
utløp. Dersom evalueringen resulterer i at utvalget nedsettes som et permanent utvalg 
bør utvalgets medlemmer velges for en avgrenset periode og deretter gjenvelges eller 
avløses. 
 
b) Valg til posisjoner i permanente utvalg 
Regelmessig evaluering og rotasjon av utvalgsmedlemmer vil sikre en bedre forankring i 
medlemsmassen for utvalgenes arbeid, og sikre at utvalgene over tid vil ha en bredere 
medlemsrepresentasjon. En jevnlig utskiftning av de enkelte medlemmer i permanente 
utvalg vil medføre at utvalgene opprettholder dynamikk, effektivitet og tidsmessighet og 
at ”forgubbing” av utvalg unngås, samt hindre at èn og samme person kan ha innflytelse 
i et utvalgs arbeide i tilnærmet ubegrenset tid. Utskifting av utvalgsmedlemmer vil åpne 
for rekruttering av nye engasjerte personer, uten noe forventning om at disse binder seg 
på ubestemt tid. 
 
c) Utvalgenes uavhengighet til HS 
Medlemmer til HS` utvalg bør innstilles av avdelingsstyrene, fra egen eller andre 
avdelinger. Medlemmene til HS` utvalg bør velges av RS, noe som vil sikre utvalgenes 
uavhengighet til HS. Dette er den eneste måten et fagutvalg fritt kan hevde sine faglige 
synspunkter uten frykt for represalier fra HS dersom synspunktene skulle avvike fra HS` 
generelle politiske linje.  
 
d) Utvalgenes arbeidsform – struktur, resultater, posisjoner og evaluering 
Det finnes ikke tilgjengelig for klubbens medlemmer noen instruks eller arbeidsplan for 
HS` utvalg. For å sikre at slike utvalg innehar en enhetlig struktur, rasjonell arbeidsmåte 



og er underlagt regelmessig evaluering, bør det utarbeides en mal for slike utvalg, som 
minst bør omfatte følgende punkter 

 Mandat, herunder arbeidsoppgaver og funksjonstid 
 Rekruttering; hvor finnes ønskete personer til utvalget? 
 Konstituering (utvalgene velger sin egen leder) 
 Tidsplan 
 Delegasjonsadgang 
 Rapportering 

 
Ved vurdering av kandidater til verv i komiteer/utvalg bør vektlegges kandidatens 

 Kapasitet 
 Faglig ekspertise 
 Engasjement 
 Integritet 
 Samarbeidsevne 

 
Evaluering av komiteer/utvalg bør minst inneholde en vurdering av 

 Utvalgenes oppnådde resultater jf mandat 
 Gjennomføringsevne 
 Gjennomføringshastighet 
 Tidsmessighet 
 Rapportering 
 Prosessinnsyn/transparency 
 Resultatenes tilgjengelighet for klubbens medlemmer 
 Utvalgets bruk av delegasjonsadgang 

 
 
5 Konklusjon 
Dersom NSK skal bli en tidsmessig raseklubb som ivaretar rasenes særpreg og 
kontinuerlig er oppdatert om de behov som medlemmene har er det nødvendig at 
hodedstyrets utvalg og komiteer arbeider mest mulig effektivt og tidsmessig, og stadig 
fornyes ved å tilføres nye ideer fra engasjerte medlemmer med forankring i avdelingene.  
For å oppnå dette bør mal for komiteer og utvalg som beskrevet i punkt 4 d) 
implementeres.  
 
 
6 Forslag 
NSK skal benytte følgende mal ved oppnevning av nye utvalg og komiteer samt 
implementere malen i eksisterende utvalg og komiteer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSKs UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV HS (jf NSKs lover § 1-3 prikkepkt 6). 
 
1. HS nedsetter sine utvalg/komiteer, utarbeider mandat, jf pkt 6, og gjør dette 
tilgjengelig for klubbens medlemmer på www.spaniels.org. 
 
2. Klubbens avdelinger nominerer kandidater til HS` utvalg/komiteer. Avdelingenes 
forslag til kandidater sendes valgkomiteen ihht tidsfrister ifbm RS. 
 
3. RS velger medlemmer til HS` utvalg/komiteer etter innstilling fra valgkomiteen. 
Medlemmer til HS` utvalg og komiteer velges for 2 år. HS` utvalg/komiteer konstituerer 
seg selv, jf pkt 6. 
 
4. Alle eksisterende utvalg og komiteer oppnevnt av HS gis en funksjonstid på tre år eller 
mindre, avhengig av type. Ved funksjonstidens utløp kan HS nedsette utvalg/komite på 
nytt for tre år eller mindre. 
 
5. HS evaluerer utvalg og komiteer, jf pkt 8, og gjør evalueringen tilgjengelig for 
klubbens medlemmer. Innen 3 måneder etter funksjonstidens utløp, eller senest hvert 
tredje år for permanente utvalg/komiteer, skal evaluering av utvalgets/komiteens 
arbeid være gjennomført og evalueringen gjort tilgjengelig for NSKs medlemmer.  
 
6. Ved utarbeidelse av mandat for utvalg og komiteer skal følgende punkter 
vektlegges/innarbeides i mandatet: 

 Utvalgets funksjonstid. 
 Rekruttering; hvor finnes ønskete personer til utvalget? 
 Konstituering. Utvalgene/komiteene velger sin egen leder. 
 Tidsplan. 
 Delegasjonsadgang. 
 Rapportering. 

` 
7. Ved avdelingenes nominering av medlemmer til HS utvalg vektlegges kandidatens 

 Faglige ekspertise. 
 Kapasitet. 
 Engasjement. 
 Integritet. 
 Samarbeidsevne. 

Avdelingenes nominasjon av medlemmer til HS` utvalg/komiteer skal søke å oppnå 
rotasjon av utvalgs-/komitemedlemmer. 
 
8. Hoverstyrets evaluering av utvalg/komiteer, jf pkt 5, skal minst omfatte vurdering av  



 Oppnådde resultater jf mandat. 
 Gjennomføringsevne. 
 Gjennomføringshastighet. 
 Tidsmessighet. 
 Rapportering. 
 Prosessinnsyn/tranparency. 
 Resultatenes tilgjengelighet for klubbens medlemmer. 
 Bruk av delegasjonsadgang. 

I Hovedstyrets evaluering skal utvalgets/komiteens mandat, valgte medlemmer i 
utvalget/ komiteen, og mal for evaluering fremgå. 



SAK 2 TIL ÅRSMØTET I NSK AVD O/A 2015 

 
REFERATER FRA HOVEDSTYRETS MØTER, MANGLENDE 
TILGJENGELIGHET FOR MEDLEMMER 
 
 
Innledning 
I henhold til NSKs lover § 4-2 skal hovedstyret gjøre sine styremøtereferater tilgjengelig 
for medlemmene. Jf NSKs lover §4-2 Vedtak og representasjon 
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever 
det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene 
og NKK. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Det har ikke vært publisert noen referater fra hovedstyrets styremøter på 
www.spaniels.org siden styremøtet i april 2013.  
 
 
Vurdering 
Det er et demokratisk problem at hovedstyret har tilbakeholdt sine møtereferater 
overfor medlemmene i mer enn ett år. Det er vanskelig å forstå hvordan hovedstyret 
mener at det skal gjennomføres vervekampanje når ingen oppdatert informasjon om 
NSKs drift er tilgjengelig på www.spaniels.org.  
 
 
Konklusjon 
Hovedstyret er underlagt NSKs lover og har plikt til å gjøre sine møtereferater 
tilgjengelig for klubbens medlemmer.   
 
 
Forslag 
Hovedstyret må uten opphold gjøre tilgjengelig for medlemmene protokoll fra 
hovedstyrets møter ved å publisere protokoll på www.spaniels.org snarest mulig etter 
at møtereferat er godkjent. 

http://www.spaniels.org/
http://www.spaniels.org/
http://www.spaniels.org/


Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet  
 

Avdelingens styre:  

Leder Stian Kirkeberg Velges for 2 år  

Nestleder Monica Verås Ikke på valg 

Styremedlem Ellen Jemtegard Velges for 2 år - gjenvalg 

Styremedlem Tone Kristensen Grøn Velges for 1 år - gjenvalg 

Styremedlem John Arne Johnsen Velges for 2 år 

Varamedlem Christina Gøytil  Velges for 1 år  

Varamedlem  Vibeke Eckhoff Velges for 1 år  

 

Representanter til RS : 

 

1. Stian Kirkeberg 

2. Monica Verås  

3.  Tore Imset  

4.  Ellen Jemtegard 

Vara 1 Christina Gøytil 

Vara 2 John Arne Johnsen 

 

 

Valgkomite : 

 

Valgkomite Leder Anine Imset Velges for 2 år  

Medlem Wenche Farstad Velges for 1 år  

Medlem Johanne Sether Brathe Velges for 1 år  

Varamedlem Linn Therese Andersen Velges for 1 år  

 

Revisor:  

Revisor Helge Holmin Velges for 1 år   

 

 

 

Alternativ innstilling til valg på årsmøtet  
Innsendt av Ellen Getz Wold 

(Forskjellene fra valgkomiteens innstiling er markert ut med gult) 

Forslag til nytt styre, valg av RS representanter, revisor samt valgkomite i NSK avd Oslo / 

Akershus for 2015. 

 

Leder: Stian Kirkeberg  (velges for 2 år) 

Nestleder: Monica Verås (velges for 1 år) 

Styremedlem: Tone Kristensen Grøn (gjenvalg, 1 år) 

Styremedlem: Ellen Jemtegard (gjenvalg, 2 år) 

Styremedlem: Marthe Bleka (velges for 2 år) 

Varamedlem: John Arne Johnsen (velges for 1 år) 

Varamedlem: Christina Gøytil (velges for 1 år) 

 



 

Representanter til RS: 

1.Stian Kirkeberg 

2.Monica Verås 

3.Ellen Jemtegard 

4.Marthe Bleka 

1.vara: Mette Brun Evensen 

2.vara: John Arne Johnsen 

 

Revisor: 

Helge Holmin (velges for 1 år) 

 

Valgkomite: 

Leder: Christina Sepulveda (velges for 2 år) 

Medlem: Wenche Farstad (velges for 1 år) 

Medlem: Mette Brun Evensen (velges for 1 år) 

Varamedlem: Linn Therese Andersen (velges for 1 år) 

 




