
Innkalling til ekstraordinært årsmøte  

           Norsk Cavalierklubb 

                  Mandag 16.januar 2023 kl.19.00 

 

  Teamsmøte 

   

  

 

Agenda 

  

1. Valg av møtedirigent  

2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under på protokollen  

3. Valg av tellekorps 

4. Godkjenning av innkalling  

5. Nytt avlsprogram for Cavalier King Charles Spaniel  

6. Valg  

 

  



 

 

 

 

 
 

1. Bakgrunn 

 

✓ Det ble valgt ordinært styre i Norsk Cavalierklubb på klubbens ordinære årsmøte den 

20.4.2022. Nestleder Espen Sjøseth Stuart trakk seg dagen etter årsmøtet, mens 

foreslått varamedlem Svanhild Kjellberg trakk seg rett før årsmøtet. 

 

✓ De tre av styremedlemmene, Elisabeth J.Levinsen, Trude Bratseth og Tove Fernås, 

samt varamedlem Ann Kristin Olaufssen, gikk av på et ekstraordinært årsmøte den 

30.5.2022, grunnet mistillit fra 10% av medlemmene. 

 

✓ På samme møte ble det dannet et interimsstyre, bestående av: 

o Bjørnar Lien (leder) 

o Iren Rudshaug (nestleder) 

o Elisabeth Eftedahl Johannessen 

o Line Nordby 

o Per Helge Bjerkeng 

 

✓ Av disse fem ble Iren, Elisabeth og Line valgt inn som medlemmer av interimsstyret, 

mens Bjørnar og Per Helge satt igjen fra det ordinære styret, Bjørnar som leder og Per 

Helge som varamedlem.  

 

✓ Bjørnar Lien gikk ut fra styret primo oktober grunnet erkjente økonomiske 

misligheter.  

 

✓ Intensjonen var at interimsstyret skulle sitte til rettssaken i Lagmannsretten var ferdig, 

og dommen kunngjort. Dommen kom først i midten av november, og det har vært 

brukt noe tid til avklaringer. Hensikten var nå å kalle inn til ordinært årsmøte i 

februar/mars 2023. 

 

✓ Den 30.12 valgte også nestleder Iren Rudshaug og styremedlem Per Helge Bjerkeng å 

trekke seg, grunnet helse-/personlige årsaker. 

 

✓ Det har dermed oppstått en situasjon der klubben ikke har et vedtaksdyktig styre, og 

det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styre.  

 

✓ Grunnet klubbens situasjon med et ekstraordinært behov for å ha et ordinært styre, 

legges det opp til et ordinært valg av styre, ikke interimsstyre. Valgkomiteen vil 

gjennomføre en prosess for å finne fram til styremedlemmer på ordinært vis, men med 

korte frister.  

 



✓ NKK har vært kontaktet om denne løsningen, og det er bekreftet skriftlig at dette er 

lovlig og akseptabelt, jfr. vedlagte mail fra HS-leder Tom Øystein Martinsen. 

 

✓ Det vil også bli kalt inn til et ordinært årsmøte våren 2023, der årsmelding, regnskap, 

budsjett og innmeldte saker behandles, men det blir ikke valg på dette møtet. 

 

2. Arbeidsutvalg for nytt avlsprogram 

 

✓ Interimsstyret satte i desember i samråd med NKK, ned et arbeidsutvalg med ansvar 

for å utarbeide et nytt avlsprogram på bakgrunn av dommen i Lagmannsretten.  

 

✓ Arbeidsutvalget har hatt kort tid på seg, men det vil bli lagt fram en første versjon, 

som uansett vil måtte endres og tilpasses, basert på hvilke erfaringer og resultater som 

gjøres i året som kommer. 

 

3. Tidsplan 

Tidsmessig blir opplegget slik: 

1. Innkalling er sendt ut 2.1.2023 

2. Frist for å fremme forslag på kandidater til valgkomiteen: 9.1.2023 

3. Frist for arbeidsutvalget til å sende ut utkast til første versjon av avlsprogrammet: 

13.1.23 

4. Frist for valgkomiteen til å sende ut forslag til nytt styre og øvrige tillitsvalgte: 13.1.23 

5. Ekstraordinært årsmøte: 16.1.2023  

 

Følgende skal velges: 

✓ Leder for 1 år 

✓ Nestleder for 2 år 

✓ 2 styremedlemmer for 1 år 

✓ 1 styremedlem for 2 år 

✓ 3 varamedlemmer for 1 år 

 

✓ 1 medlem til valgkomiteen for 1 år 

✓ 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år 

 

✓ Revisor for 1 år 

✓ Vararevisor for 1 år 

 

 

Vel møtt til årsmøte! 

 

Mvh 

Line Nordby 

Elisabeth Eftedal Johannessen 

  



4. Vedlegg 
 

Fra: Tom Øystein Martinsen <tom@septer.no> 
Date: tor. 29. des. 2022 kl. 08:39 
Subject: EO årsmøte / generalforsamling 
To: Aud Schønning <aud.schoenning@gmail.com> 
 
 

Hei. 
  
  
Når det gjelder EO og valg er det ingenting i veien for å velge styre her. Det er ingen 
begrensning her. Det er saken som er gjenstand for EO som behandles.  
  
Jeg har lest i klubbens lover og finner ikke at det gjelder noe annet her enn det som 
er i NKKs lovmal.  Det viktige er innkallingen, rettidig og med nødvendig innhold, tid, 
sted saksliste osv. 
Styret har fullmakt til å innkalle til e.o årsmøte. 
  
Mvh Tom 
  
  

Tom Øystein Martinsen 
Veldromsvegen 10 
2385 Brumunddal 
Mob. 916 65840 
 

 

 


