
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 26.04.2022 

 

Tilstede: Bjørnar Lien, Trude Bratseth, Tove Fernås, Ann Kristin Olaussen, Elisabeth J Levinsen. 

Ikke tilstede: Per Helge Bjerkeng 

 

1) Velkommen. Bjørnar Lien ønsker velkommen til første styremøte i nytt styre.  

 

2) Konstituering av styre.  

 Leder: Bjørnar Lien, valgt på årsmøtet 

Nestleder Espen Sjøseth Stuart, valgt på årsmøtet- har trukket seg dagen etter årsmøtet 

Styremedlem Trude Bratseth 

Styremedlem Elisabeth Levinsen 

Styremedlem Tove Fernås 

 

Varamedlem Ann Kristin Olaussen rykker opp til styremedlem siden Espen Sjøset Stuart har 

trukket seg.  Det er således kun styremedlemmer og leder til stede på første møte. Vara er ikke 

invitert. I følge NKKs regelverk §4-2 Vedtak og representasjon Ved nestleders varige forfall 

avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- 

og blant de resterende styremedlemmer. Styret blir enig om å velge blant styremedlemmene. 

 

Styret ble slik: 

Leder Bjørnar Lien 

Nestleder: Ann Kristin Olaussen blir valgt med 3 mot 2 stemmer 

Kasserer: Trude Bratseth  

Sekretær: Elisabeth J Levinsen  

Styremedlem: Tove Fernås.   

Varamedlem: Per Helge Bjerkeng. 

 

 

 

Vi får i ettertid høre at Lien har vært i kontakt med NKk sin advokat, og at denne mener at 

opprinnelig varamedlem ikke kan rykke opp til nestleder. Styret må dermed konstitueres på nytt. 



3) Oppnevning av komiteer.   

Rettsakskomite: Forblir som den er.  

Helsekomite: Forblir som den er.  

Redaksjonskomite: Elin Nahanni Leikvangmoen har sagt ja til å fortsette. Vi forhører oss om vi 

trenger flere medlemmer her.   

Utstillingskomite: Tove Fernås og Ann Kristin Olaussen. AKO spør folk i nord om de evt vil arrangere 

utstilling nordpå. Vi trenger flere medlemmer sørpå. (sjekke pris på liten skaphenger til 

utstillingsutstyr) Bjørnar gjør dette.  

Avlsråd: må tas på neste møte. 

4) Webmaster. Vi trenger en webmaster. Må tas på neste møte, rakk det ikke på dette møtet. 

 

5) Helseundersøkelsen. Den er foreløpig satt på vent. Enighet om at den skal ut igjen i revidert 

utgave. Enstemmig vedtatt.  Fordel å få med seg oppdrettere, BL skal ta det opp på møte med 

oppdretterne 27.04.22. Forslag om å ha med chipnummer som krav for å komme videre, da dette 

vil sikre at det ikke vil kunne bli lagt inn fiktive hunder.  

 

 

6) Rettsaken.  Det har vært et møte med rettsakskomiteen, advokatene og Bjørnar Lien 22.04.22, 

styret skal få referat. Det blir et nytt møte 27.04.22, der stiller Bjørnar Lien og Trude Bratseth. 

Referat sendes styret etterpå. 

 

7) Eventuelt.    

a) Trude Bratseth ønsker å komme i gang med utkrysningsprosjekt, og har allerede samlet mye 

dokumentasjon om temaet. Ta kontakt med andre lands cavalierklubber og andre som har 

utkrysningsprosjekter. Enighet om å fortsette med dette, som vi er forpliktet til i følge punkt 

7.4 i protokoll fra Årsmøtet. Dette blir vedtatt. Vi oppfatter det som at alle er enige, leder sier 

i etterkant han ikke kan støtte dette da det er en årsmøtesak. 

b) Oppdatering av hjemmeside, spesielt de endringer som ble gjort på årsmøtet, for eksempel 

avlsretningslinjer og valpepris. Vi må ta dette videre på neste møte. 

c) Oppdretterkurs. Det blir oppdretterkurs 7.-8. mai. Enighet om at klubben fortsetter praksis 

som har vært i alle år, styremedlemmer som hjelper til å avholde kurs og seminarer får 

dekket reise og opphold.  Vedtatt.  

d) Bjørnar Lien vil ha med rettsakskomiteen på neste møte. Han må i dette møtet være på to 

møter samtidig, da vi ikke blir ferdig før han har avtalt neste møte. 

e) (Det kommer mailer fra medlemmer om ulike ting. Sjekke at styremailer er oppe og går 

og svare på henvendelser. Tema neste møte. Dette ble skrevet på messenger i etterkant, 

rakk ikke på selve teamsmøtet.) 


