Til medlemmer av Norsk Cavalierklubb

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK CAVALIERKLUBB

I henhold til Norsk Cavalierklubb sine lover § 3-5 innkalles det til ekstraordinært årsmøte:

Mandag 30.05.2022 kl 1900
Påmelding til møtet sendes via e-post til: blien54@gmail.com senest søndag 29.05
Møtet vil foregå på Teams og medlemmene som er påmeldt vil få tilsendt link til møtet ca 2 timer før
møtestart. Det oppfordres til at man logger seg inn på møtet i god tid før møtestart.

Bakgrunnen for at det innkalles til dette ekstraordinære årsmøtet er at klubben nå står uten et
beslutningsdyktig styre. Fra styret som ble valgt på årsmøtet 20. april 2022 er det nå kun leder
Bjørnar Lien og varamedlem (nå styremedlem) Per Helge Bjerkeng som gjenstår av
opprinnelig valgt styre. Øvrige medlemmer av styret har trukket seg fra sine verv.
Dette innebærer at klubben nå står uten et beslutningsdyktig styre. Dette er en alvorlig
situasjon som innebærer at klubben raskt må ha på plass et interimsstyre frem til et ordinært
styre kan bli valgt. Ikke minst er dette viktig når vi nå er inne i forberedelsen til at ankesaken
skal behandles i lagmannsretten fra 19. september i år.
Hensikten med dette ekstraordinære årsmøtet er derfor å supplere de som gjenstår av det
valgte styret fra siste årsmøte slik at klubben får et beslutningsdyktig interimsstyre frem til et
nytt styre kan bli valgt.
Saksliste:
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne innkallingen og

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
3. Valg av interimsstyre som skal administrere og drifte klubben frem til nytt ordinært
styre kan velges.
Forslag på interimsstyre i tillegg til sittende leder og styremedlem er:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørnar Lien (ikke på valg)
Per Helge Bjerkeng (ikke på valg)
Iren Rudshaug (ny)
Line Nordby (ny)
Elisabeth Eftedal Johansen (ny)

Forslag til vedtak:
I tillegg til sittende leder og styremedlem velges Iren Rudshaug, Line Nordby og
Elisabeth Eftedal Johansen til å utgjøre interimsstyre i Norsk Cavalierklubb. Dette
interimsstyre skal administrere klubben og gjøre nødvendige oppgaver i denne
forbindelse frem til nytt styre er valgt gjennom nytt ekstraordinært årsmøte etter at
rettsaken i september er gjennomført. Valgprosess frem til nytt ekstraordinært årsmøte
skal styres av valgkomiteen som for ordinære årsmøter.

For styret i Norsk Cavalierklubb
15.05.2022
Bjørnar Lien
Leder

