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Leder i Norsk irsksetterklubb, Gisle Sveva, ønsket velkommen.

1. lnnkallinq og dassorden

Kunngjøring av dato var 24.06.2020 (8 uker før). lnnkalling, dagsorden og
sakspapirer ble lagt ut på hjemmesiden og sendt til avdelingene/ DR A5.08.202A e
uker før).

Det ble debatt om godkjenning av innkalling og dagsorden og det ble fremmet krav
om at det skulle voteres over om innkallingen kunne godkjennes.

Fastsetting av stemmer ble qiennomført.

Leder la frem oversikt over antall innbetalte medlemskap pr. 31 .12.2019 og på
grunnlag av disse tall ble representantenes stemmer fastsatt.

I henhold til NISK lover pkt.3.2§11 har styret 1 stemme. Utenlandske medlemmer har
ikke stemmerett (12 ).

Totalt antall stemmer ble - med basis i medlemstallet pr. 31.12.2019 - registret til 72
stemmer.

Fremlagte fullmakter:

Avdeling 4 gir fullmakt til Catrine Olsen Engen

Avdeling 9 gir fullmakt til Jan Riise Pedersen 
Jf

DR Rogaland gir fullmakt til Villy Howden

DR Nordland gir fullmakt til Vidar Molvær



DR Finnmark gir fullmakt til Ole Pinderup

Alle fullmakter ble godkjente.

Dette utgjør da72 stemmer på ekstraordinært RS 202A.

Vedtak:

Representantenes stemmer ble enstemm i g god kjent.

lnnkalling og dagsorden ble godkjent med 59 mot 13 stemmer.

2, Fastsette representantenes stemmer

Henviser til sak 1.

For øvrig møtte 19 medlemmer av NISK på ekstraordinær RS.

FKF observatører: Tore Paulshus og Torstein Dehn.

3. Valg av ordstvrer. referent. to representanter som skal underskrive protokollen
og to representanter til å være tellekorps

Gisle Sveva foreslo Jørn Presterudstuen som ordstyrer,

Vigdis lngebrigtsen som referent,

Dagfinn Elstad (avd.1) og Jan Riise Pedersen (avd.9) til å undertegne protokollen.

Som tellekorps ble foreslått EliA. Aateigen (avd.3) og Catrine Olsen Engen (avd.5).

Forslag fra salen på Tor Westrum (avd.7) som protokollunderskriver istedenfor Jan
Riise Pedersen.

Vedtak:

Foreslåtte kandidater til ordstyrer, referent og tellekorps ble enstemmig valgt.



Jan Riise Pedersen fikk 59 stemmer, Tor Westrum 13 stemmer som
protokol I u nderskriver.

4. lnnkomne forslag

Forslag fra salen om å flytte punkt 1 på dagsorden til slutt.

Vedtak:

Enstemmig vedtaft

Sak 2

Til saken fremsto den såkalte regnskapssaken i avdeling 7 som bakteppet for saken
og konflikten. I dette forholdet ble det identifisert tre tydelige parter - HS, sittende
styre i avdeling 7 og leder og kasserer for tidligere styre i avdeling 7. Alle parter fikk
anledning til å redegjøre for sitt ståsted i saken. Før det ble åpnet for debatt.

I den gjennomførte debatten fikk EORS anledning til å belyse saken.

Etter den innledende debatten ble HS og representantene fra avdelingene gitt
anledning til å drøfte saken for å se om det var mulig å komme frem til et omforent
vedtak uten at dette førte frem.

I den videre debatten kom HS med et endringsforslag som til det fremlagte forslaget
under innkallingen;

«Styret ber representantskapsmøtet om å vedta mistillit mot representanter som satt i

styret og valgkomit6en i avdeling 7 i 2019 og som fortsatt har verv i styre eller
valgkomit6 i avdeling 7 og anmoder disse om å trekke seg.

Styret ber EORS om å pålegge styret i avdeling 7 om å avholde nytt årsmøte og
velge nytt styre og valgkomit6 innen 1. desember 2020 om de omfattede
representanter ikke trekker seg umiddelbart.

Personene omfattet av dette vedtaket kan ikke stille til valg.»

Avdeling 7 ønsket å legge frem et alternativt forslag til vedtak. Representantene fra
avdeling 7 henviste til et tidligere meglingsforslag som sitt alternative forslag uten at
dette ble fremlagt tydelig.

Det mest radikale forslaget som var forslaget fra HS ble tatt til votering.

Vedtak:

StyreG fremlagte forslag ble vedtatt med 59 stemmer mot 13 stemmer.



Sak 1

Avlsrådsleder Anders Fledsberg la frem forslag til harmonisering av klubbens
avlskriterier slik at innholdet på NISK nettside samsvarte §delig med innholdet med
de vedtatte endringer fra RS 2019..

Avdeling 3 og foreslo at saken utsettes til RS 2021. Forslaget ble senere trukket.

DR Møre og Romsdalforeslo at saken må fremlegges på nytt på RS i2021 og at
avlskriteriene vedtatt i 2012 gleninnføres inntil videre.

Vedtak:

DR filløre og Romsdal sitt forslag ble enstemmig vedtaft.

Gardermoen 19.08.2020


