
Referat fra medlemsmøte 02.10.2019 på Stavsøra 

Tilstede 36 personer 

Roger ønsket velkommen og innledet møtet med ett minutt stillhet for medlemmer som har 

gått bort i løpet av året.  

Deretter informerte han om agendaen som i sin helhet gjaldt innkallingen til ekstraordinært 

representantskapsmøte i NSchK. 

Representanter fra avdelingen er de samme som ble valgt på siste generalforsamling: 

Roger Svendsen, Hilde Aspaas Eriksen og Hanne Lilleberg (trer inn for Unni Wikstrøm) 

Observatører: Trond Eriksen, Bjørn Karlsen og Arvid Krogh. 

Vi gikk gjennom saken og det kom flere innspill fra avdelingens medlemmer.  

- Hva skal egentlig skje på rep.møtet?  

- Vi skal stemme over om leder har jukset eller ikke 

- Saken koker ned til om klubbens leder har gjort dette med vitende og vilje.  

- Saken i seg selv startet ved innledningen til det forrige representantskapsmøtet med 

mail undertegnet en som kalte seg I. Jensen 

- Har dere funnet ut hvem denne I. Jensen er? 

- Å sende hunden til utlandet for å få tatt en prøve er en vanlig måte å gjøre det på. Man 

leverer hunden til oppdretter, som igjen har kontakter i utlandet der man får tatt prøve 

eller får utdannet hunden. 

- Det er bekreftet at hunden har vært i utlandet. 

- Som oppdretter har man kontakter og prøver å holde seg oppdatert og følger med hvor 

hundene er til enhver tid. 

- Man leverer fra seg hunden til oppdretter som ordner resten, og stoler på at det blir 

gjort på rette måte. 

- Det har i mange år versert rykter om prøver tatt i utlandet, men man skal være 

forsiktig med å begynne å henge ut utenlandske dommere. 

- Leder er uskyldig  

- Han har fått sin straff, hundens meritter ble slettet i NKK. Han har tatt ny 

brukshundprøve her hjemme etterpå. 

- Denne hunden var heller ikke noe «råprodukt» da han ble sendt for å ta sin IPO prøve. 

Den var trent her hjemme og hadde også tatt sin FP. 

- Noen vil ha bort leder og hele HS med DU. Han kommer inn med nye ideer og kaller 

en spade for en spade. Det blir tatt dårlig imot hos enkelte. 

- Avstemmingen med tyske dommere på Norsk Vinner ble jo jukset med. Har vi fått noe 

svar på hvem som var ansvarlig for dette? 

- Det er tydelig at noen ønsker et skifte i klubbens ledelse, og bruker denne historien for 

å velte Hovedstyret.  

- Det er bevist at prøve ikke er avholdt 

- Dette handler om mer enn om leder har juksa eller ikke 

- Men man har jo ansvaret for sin egen hund hele veien?  



- Denne hunden har stått med godkjent startbok i NKK i to år. 

- Ved å sende hunden for en prøve i utlandet kjøper man en tjeneste omtrent på samme 

måte som når du får reparert bilen din. Etter to år får du vite at delene var uorginale, er 

det da din skyld?   

- Hadde vi tenkt annerledes hvis leder ikke var fra vår avdeling? 

- Hvem er motparten? De virker jo å være anonyme? 

- Hvis disse vinner frem, hva er alternativet vårt? Vil vi ha disse menneskene til å styre 

klubben vår? 

- Beskyldningene mot klubbens leder og hans kone er meget alvorlig. Dette dreier seg 

om personer som er både instruktører og dommere, og som har viet hele sitt voksne liv 

til klubbarbeidet både lokalt og sentralt. 

- Det kan ikke stilles mistillit på et ekstraordinært representantskapsmøte, kun oppførte 

saker kan behandles 

- Det medfører ikke riktighet at de fremmøtte på avdelingsmøtene representerer alle 

medlemmene i avdelingen. Hvis det hadde vært tilfelle kunne jo avd Nordenfjeldske 

forlangt ekstraordinært rep.møte hver gang…. Vi alene har over 10% av 

medlemsmassen. 

- Man må få det skriftlig fra NKK at kravet til ekstraordinært rep møte må ha 10 % av 

medlemsmassen som personlig skriver under et krav. 

 

Styret takker for en konstruktiv debatt 😊 

 

Eventuelt: 

Roger redegjorde for status på Øra. Pr. nå ligger saken hos Fylkesmannen etter nye innspill 

fra kommunen. 

Ridehall i vinter: mandager fra kl 19 - vi er i ferd med å avklare pris. 

 

 

 

 


