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INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2020 - NISK AVD. 1 

 

 

Tid: 15. februar 2021, kl. 19.00 
 
På grunn av COVID-19 vil årsmøtet i år bli avviklet digitalt. For å kunne avvikle 
årsmøtet digitalt stilles det blant annet krav til at vi har kontroll på hvem det er 
som er til stede på møtet. For NISK avdeling 1 sitt vedkommende er det bare 
avdelingens egne medlemmer som får anledning til å delta. Forhånds- 
påmeldinger gjøres via deltager.no (se under). Frist for påmelding er 11. 
februar kl. 19.00.  
 

                          Klikk her for å melde deg på årsmøtet 
 
Digital kommunikasjonsløsning for møtet er Zoom. Invitasjoner vil gå ut til de 
forhåndspåmeldte medlemmene per e – post noen dager før møtet finner 
sted.     
 
 

 

 
DAGSORDEN 

 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter. 
 

Siden møtet avholdes digitalt ber vi om at eventuelle fullmakter lastes opp 
digitalt snarest og senest innen 14. februar kl. 19.00. Maks 1 fullmakt per 
stemmeberettiget medlem.  
 
 

Klikk her for å laste opp fullmakt 
 

 
 
 
 
 

https://www.deltager.no/arsmote_17022021#init
https://www.dropbox.com/request/xBixkGAwjDOu9jAohMLT
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Minimumskrav til fullmakten; se eksempelet under. Fullmaktsskjema 
som kan brukes av medlemmene følger vedlagt. Merk at fullmakten ikke 
vil være gyldig uten signatur.  

 
 

 
 
 

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 
 

3. Årsberetning for 2020 
a. Årsberetningen følger vedlagt   

 

4. Regnskap for 2020 
a. Regnskap og revisjonserklæring følger vedlagt  

 

5. Budsjett og handlingsplan for 2021 
a. Budsjett og handlingsplan følger vedlagt   

 

6. Innkomne forslag 
Den 4. januar ble den første innkallingen til årsmøtet publisert på 
www.nisk.no og på avdelingens Facebook – gruppe, hvor det ble presisert at 
den endelige innkallingen med saksdokumenter ville bli publisert senest 
innen 14 dager før årsmøtet.  
 
 
 
 
 

http://www.nisk.no/
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Her ble det presentert et forslag til styresammensetning for 2021 som ikke 
var forankret i valgkomiteen.   
Leder Trygve Moen Tar gjenvalg 1 år 

Nestleder Dagfinn Elstad Tar gjenvalg 1 år 
Kasserer Morten K Dragseth Tar gjenvalg  1 år 

Styremedlem  Nina Kollenberg Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem  John Magne Kalhovde Tar ikke gjenvalg  
Styremedlem  Terje Tofthagen Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Geir Karlsen Er ikke på valg 1 år igjen 
Styremedlem Steffen Bjerkvoll Nyvalg 1 år 

 
14. januar mottok styret følgende forslag til saker fra Hege Rosenlund: 
 
«Jeg foreslår Micael Wendell inn for 2. år i ledervervet istedenfor Trygve 
Moen. Han er forespurt, og han har takket ja». 
 
Hege Rosenlunds – sak 1  
«Styre i avdeling 1 legger frem en merkelig skisse for valg. At alle er på valg 
neste år synes merkelig og hva har da skjedd med funksjonstiden? Det er jo 
ikke slik at man velger sin egen funksjonstid? Dette bør rettes opp. Så har 
man ingen garantier for at folk trekker seg etter et år, men funksjonstiden 
bør stå slik at det blir en overlapping og kontinuitet som det tidligere har 
vært. Viser til protkoll fra årsmøte 2019 som viser at funksjonstiden var 
ivaretatt. 
 
Omstendighetene ved at Trygve innehar ledervervet i avdeling 1 er med på å 
svekke tilliten til hans upartiskhet, og det stilles spørsmål vedr det. Jeg har 
selv stilt hablitetspørsmål vedrørende dette på ordinær RS, da Trygve er gift 
med nestleder i HS. Disse spørsmålene bør avdeling 1 unngå.  I saker av stor 
betydning som det har vært nå i de sener år, og som har fått negative 
konsekvenser for NISk som klubb ønsker jeg at Nisk avdeling 1 fremstår 
troverdig. Så lenge det kan oppfattes som man opererer i gråsoner syns jeg 
at en annen person bør velges inn i ledervervet. Det er viktig å forstå at 
habilitet er om hvordan omverden oppfatter upartiskheten, ikke hvordan 
styre oppfatter den selv. La det være helt klart at undertegnede IKKE har noe 
imot Trygve Moen som person». 
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Rosenlund foreslår følgende skisse til styre for 2021 - 2022: 
«Nå har en kandidat sagt Ja til å påta seg ledervervet i avdeling 1, og at han 
kan velges for 2. år. Da har man i hvert fall 1. person som kan bringe 
kontinuiteten videre etter 2021». 
  

Forslag til valg av avdelingsstyre for 2021 – 2022 

Leder Micael Wendell Nyvalg  2 år 
Nestleder Dagfinn Elstad Gjenvalg 1 år 

Kasserer Morten K Dragseth Gjenvalg  2 år 
Styremedlem  Nina Kollenberg Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem  John Magne Kalhovde Tar ikke gjenvalg  
Styremedlem  Terje Tofthagen Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Geir Karlsen Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Steffen Bjerkvoll Nyvalg 2 år 
 

Styrets kommentar:  
Styret takker Rosenlund for det konstruktive forslaget til nytt styre for 2021. 
Styret har som Rosenlund, respekt for reglene hva gjelder funksjonstid for 
tillitsvalgte i NISK.   
 
Styret har diskutert styresammensetningen med avdelingens valgkomite, 
som er den rette formelle instansen før nytt styre skal innstilles for 
årsmøtet. Se valgkomiteens forslag, sak 7 (under), samt eget vedlegg som 
viser valgkomiteens innstilling.  
 

Styrets kommentar til styreleders habilitet:  
Styret deler ikke Rosenlunds bekymring vedrørende utfordringer relatert til 
styreleders habilitet, og styrets troverdighet som sådan. På årsmøtet for 
2019 ble det besluttet at Trygve Moen (styreleder) skulle stille som 
representant for avdeling 1 under ordinært RS i mai, hvor blant annet nytt 
hovedstyre skulle velges. Lene Moen, Trygve Moens kone og nestleder i 
hovedstyret var ikke på valg, og således ble eventuelle habilitetsproblemer 
vurdert som ikke – eksisterende.  
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Den 24. april innkalte Trygve Moen til møte der styret enstemmig vedtok 
valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre.  
 
Nedenfor følger utdrag fra nevnte styreprotokoll av 24. april som 
dokumenterer dette: 
 

Følgende ble behandlet: 

1. Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre i NISK 
Styret vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre i Norsk 
Irsksetterklubb. Trygve Moen vil representere avdeling 1 (jfr. årsmøtevedtak), og vil 
stemme FOR valgkomiteens innstilling under årets RS. 

 
I forkant av EORS, nærmere bestemt den 12/8, avholdt avdeling 1 et nytt 
styremøte hvor følgende vedtak ble gjort (utdrag fra styreprotokollen av 12. 
august følger under):  
 
Følgende ble behandlet: 

2. EORS i NISK den 19. august 
Den meget omtalte regnskapssaken, og disiplinærsaken mellom hovedstyret (HS), og 
styret i NISK avd. 7 ble behørig belyst og diskutert.  

 
Styret vedtok enstemmig og uten noen form for dissens å gi sin uforbeholdne støtte til 
HS dersom det skulle komme til avstemming i saken under EORS den 19. august.   
 
Trygve Moen (inhabil) avga ikke stemme i saken. Han deltok heller ikke under selve 
avstemmingen.  

 
Trygve Moen har styrets tillit.  
 

Hege Rosenlunds - Sak 2 
«Som medlem i Nisk tilhørighet avdeling 1, ber jeg om at styre redegjør for 

sin behandling av saken vedrørende avdeling 7 på årsmøtet. Dette er en 
alvorlig sak og styret i avdelig 1 valgte å stemme for HS sitt forslag på det 
ekstraordinære RS. Meg bekjent har  det ikke vært noen forankring i 
medlemsmassen i avdeling 1. Burde ikke et slik alvorlig vedtak som ble lagt 
frem på RS hatt en forankring i avdeling 1 sine medlemmer? Uansett ønsker 
jeg som medlem av avdeling 1 en informasjon og hvilke dokumenter dere 
hadde som grunnlag som førte frem til det vedtaket dere gjorde og stemte  
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for under ekstraordinært RS . Ble saken belyst av begge sider? Var noen i 
avdeling 1 sitt styre i kontakt med den andre parten? Styremedlemmer i 
avdeling 7?  
 
Dette er å anse som et forslag og innkom sak, informasjonspunkt til 
årsmøte.»      
 
Styrets kommentar: Styringsmodellen i NISK er slik at årsmøtet velger styret, 
og styret representerer medlemmene, uavhengig om det er en stor eller en 
liten sak. Stemmen som ble avgitt under det ekstraordinære 
representantskapsmøtet (EORS) den 19. august ble avgitt til det beste for 
medlemmene.  
 
Den 24. januar 2021 ble det publisert en omforent løsning mellom 
hovedstyret og avdeling 7, hvor blant annet følgende ble presisert: 
 
«Det har i lengre tid vært uenighet og stridigheter i NISK knyttet til Avd 7. Partene er nå 

enige om en omforent løsning som sikrer at tidligere uenighet og stridigheter, legges 
vekk, og at fokus fremover skal være godt samarbeide med all fokus på positive 
hundeaktiviteter og avl og utvikling til beste for Irsk setter rasen. 
 
 Tiden er, slik FKF ser det, overmoden for at ivaretakelse av rasens utvikling igjen 

settes i fokus, og at alle nå enes om å se fremover. 
 
 Alle involverte parter, hovedstyret og styret i avd 7, samt de enkeltpersoner som har 
engasjert seg spesielt i saken, er enige om å legge tidligere og eventuelt pågående 
diskusjoner og saker bak seg 
 
Det skal skapes ro, og partene forplikter seg til overholdelse av denne avtale og full 
konfidensialitet, og brudd på dette anses som et disiplinærbrudd”. 

 
Med respekt for, og i solidaritet med den omforente avtalen, vil ikke styret 
kommentere saken ut over dette i årsmøtet. Den omforente løsningen som 
ble offentliggjort på NISK sine sider den 24. januar (vedlagt) gir i seg selv en 
ryddig oppsummering, og en grei konklusjon som begge parter har signert.  
 
Styret ber om at det nå fokuseres på ro, og at vi alle ser fremover og til det 
beste for medlemmene og rasen.      
 
 
 



 

NISK AVD. 1  Side 7 
 

 

7. Valg av avdelingsstyre 
Leder Trygve Moen Tar gjenvalg 2 år 

Nestleder Dagfinn Elstad Tar gjenvalg 1 år 
Kasserer Morten K Dragseth Tar gjenvalg  1 år 

Styremedlem  Nina Kollenberg Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem  John Magne Kalhovde Tar ikke gjenvalg  
Styremedlem  Terje Tofthagen Er ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Geir Karlsen Endres til 2 år 2 år igjen 
Styremedlem Steffen Bjerkvoll Nyvalg 2 år 

Valgkomiteen innstiller følgende forslag til styre for 2021 (valgkomiteens 
innstilling følger vedlagt).  
 
Vi takker John Magne Kalhovde for mange og verdifulle bidrag under hans tid 
som styremedlem i NISK avdeling 1.  
 

8. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen for 2020 har bestått av Heidi Aandahl (leder) og Ingemar 
Söderström.  
 
Valgkomiteen for 2021 

Heidi Aandahl Leder Ikke på valg 1 år igjen 

Ingemar Söderström Medlem Ikke på valg  1 år igjen 
John Magne Kalhovde Medlem Nyvalg 2 år 

 

9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet (RS) 
Nina Kollenberg foreslås som avdelingens representant under RS  
 
10. Valg av revisor 
Per Erik Gärtner tar ikke gjenvalg. Vi takker Per Erik for lang og tro tjeneste. 
Forslag til ny revisor foreligger ikke pt.  

 
11. Kåring av årets hunder 
Vinner i UK er «US» Estelle til Tor Bekkevoll med 3 x 1 UK og 2 x 2 UK, samlet 
13 poeng. 
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Vinner i AK er Karma til Ådne Syvertsen med 1 x 1 AK, 3 x 2 AK og 1 x 3 AK, 
samlet 10 poeng. 
 
Vinner i VK er Hercule des Sorcieres du Sancy til Lene Moen med 2 VK kval 
høyfjell høst, 2 VK kval NM Skog og Norgesmester Skog 2020, totalt 26 
poeng.  
 
 
Vi gratulerer så mye til dere alle.   
 
 
Styret NISK AVD. 1 
 
 

 
VEDLEGG: 
Årsberetning for 2020 
Regnskap for 2020 
Revisjonserklæring for 2020 
Budsjett 2021 
Handlingsplan 2021 
Valgkomiteens forslag til nytt styre i avdeling 1 
Fullmaktsskjema 
Omforent løsning mellom hovedstyret og avdeling 7 


