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Innkalling til Digital Generalforsamling  
Norsk Pomeranian Klubb  

 
Søndag 14.03.2021 Kl.12.00-14.00 

 
Grunnet Covid-19 vil årets Generalforsamlingen foregå Digitalt.  

Ønsker du å delta ber vi deg sende oss en email med ditt fulle navn 
og telefonnummer da dette er nødvendig for innlogging. 

Dette sendes til: post@norskpomklubb.no Merk « GF 2020» 
Du vil 8 dager før møte få en SMS med innloggingsdetaljer. 

Deretter er det mulighet til å stemme frem til søndag 14.03.21  
kl. 14.00 

 
OBS. Sjekk at det står registrert riktig mail og mobil nummer på 

«Mine sider» på NKK sine sider, da dette må samsvare med 
påmeldingsinfo. 
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Innkalling til Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb 
14.03.2021 

 
 

 

Vi må avvike fra den normale dagsorden da det ikke lar seg gjennomføre på den 

samme måten digitalt. 

 

Systemet lager en automatisk protokoll. 

 

Det digitale systemet er ikke lagt til rette for krevende saker, og på bakgrunn av NKK 

sin veileder i å håndtere digitalt årsmøte 

«• Bør møtet deles i to, slik at noen av sakene behandles på et digitalt årsmøte, 

f.eks. helt nødvendige vedtak som ikke kan vente, mens resten utsettes til en kan 

avholde et fysisk årsmøte senere?» 

Styret har fatte vedtak om at det mest demokratiske og hensiktsmessige er at saker 

som krever diskusjon og informasjon ved spørsmål blir behandlet i en ekstraordinær 

Generalforsamling, med personlig fremmøte, når dette lar seg gjennomføre med 

hensyn til smittevern.  

Vi belager oss på at dette blir mulig å gjennomføre i løpet av sommeren 2021 og 

kommer tilbake med innkalling ifht til § 3.5 

 

Dagsorden: 

 

1.Godkjenne innkallingen 

2. Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

3. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

4. Valg 

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2021 senest 7 dager før 
møtet avholdes. Medlemmer som har betalt kontingent senere enn 14 dager før 
generalforsamlingen, må kunne fremvise kvittering for innbetalt kontingent. 
Vi anbefaler alle å gå inn på web for å stemme. Medlemmer som ikke har fått tilsendt lenke til 
GF via sms, eller som ikke ønsker å avgi stemme elektronisk, kan sende inn sin stemme 
Forhåndsstemmer: Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en 
blank konvolutt og lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på 
porto og skriv på forsiden av den ytterste konvolutten:  
NPK Valg C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son 
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den 
ytterste konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig 
iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være styret i hende/poststemplet senest 7 dager før 
årsmøte for å være gyldige. 
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H.  
 

Årsberetning Norsk Pomeranian Klubb 2020 
 

2020 har vært et spesielt år. 

Det skulle vært avholdt Generalforsamling 22.03.2020 i Norsk Pomeranian Klubb. Denne ble 

kansellert på bakgrunn av Covid-19. Det ble vurdert å avholde den senere på året, men på bakgrunn 

av pandemien, smittehensyn og smitteregler valgte vi å avstå fra dette. 

 
Styre har bestått av følgende personer:  

Leder: Unn Saxvik 
Nestleder: Espen Andersen 
Styremedlem: Toril Hasselgren  
Styremedlem: Sandra Rølvåg 
Styremedlem: Ann Kristin Henden 
Vara: Hilde Olsen 
Vara: Toini Olsen 
Vara: Marianne Carlsen 
 
Revisor: 
Torbjørn Lemtun 
Vararevisor: Stine Karisari 
 
Valgkomité: 
Leder: Linn Elleri  
Gine Hannevik 
Camilla Godager 
Vara: Mariann Nylend 
Vara: Kai Atle Iversen 

Styret har følgende komiteer og ansvarlige: 
 
Utstillingskomiteen: 
Leder: Ola-Erik Steien Brattset 
Sandra Rølvåg  
Elisabeth Kongstein 
Espen Andersen 
Ann Kristin Henden 
 
Sunnhetsutvalget: 
Leder: Camilla Kristoffersen  
Hilde Olsen 
Sandra Rølvåg 
Linn Elleri 

Valpeformidler: 
Mariann Nylend 

Material oppbevarer:  
Unn Saxvik 
 
Web ansvarlig: 
Unn Saxvik   
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Møter 

Styret har hatt jevnlig kontakt på chat og møter pr telefon, da vi sitter spredt over hele landet og 
avstanden er stor. Styret har i denne perioden hatt mange saker til behandling. 
 
Medlemmer. 
 
Klubben hadde totalt 642 medlemmer pr. 31.12.2019.  
 
Donasjon NKK 
 
På grunn av pandemien havnet NKK i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon i 2020.  
Blant annet førte mange avlyste arrangementer til en stor svikt i økonomien, og NKK sto i fare for å gå 
konkurs. Dette ville vært katastrofalt for det organiserte og beskyttende hundeholdet i Norge. 
Det ble gjort en kjempe innsatts fra medlemmer og medlemsklubber med en stor innsamling, det ble 
også gitt lån for å berge NKK. 
Norsk Pomeranian Klubb fattet vedtak om å donere 45.000,- til NKK som tilsvarte ca 100,- pr. 
hovedmedlem på det tidspunktet. 

Medlemsbladet «Pom Nytt» 
 
Styret har ikke utgitt medlemsblad i 2020. Er det noen ildsjeler der ute som kunne tenke seg å hjelpe 
til med bladet, så ta kontakt.  
Vi har etterlyst dette ved flere anledninger, men foreløpig ikke fått noen som ønsker å bidra. 
 
Bladet er også avhengig av også stoff/leserinnlegg av forskjellig art, utstilling, turer, aktiviteter, 
opplevelser osv. Det har heller ikke vært noen respons på etterlysninger av dette. 
Nye Champions samt leserinnlegg innføres gratis med bilder, men det må sendes inn til klubben. 
Vi setter pris på at medlemmene bidrar med annonser 
 
Styret vurdere å få til et web basert blad 

Aktiviteter 
 
Det skulle vært avholdt et seminar og en uoffisiell utstilling 21.03.2020. Dette ble dessverre også 
avlyst pga. Covid -19 
 
Det ble av samme grunner ikke arrangert andre sosiale treff i 2020. 
  
Norsk Pomeranian klubb sin opprinnelige rasespesial, med dommer William Stone fra England ble 

kansellert grunnet Covid -19 og reiserestriksjoner fra UK. 

 

NKK åpnet på sommeren for klubbene å arrangere to dobbeltutstillinger kun for egen rase, med 

Norske dommere og Stor Cert. Dette valgte vi å benytte oss av to helger i juli da vi hadde mulighet for 

å være ute. 

Det ble en helg i Trondheim og en på Østlandet. 

Dette kan du lese mer om i utstillingskomiteens årsmelding. 

  

NKK møter 
 
NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte ble avlyst pga Covid-19 
 
          
 
 
 



5 
 

Mestvinnerlisten 
 
Norsk Pomeranian klubb har også i år kåret Årets tispe/hannhund – Årets veteran, Årets valp, Årets 
oppdretter og Årets Avl- tispe/hanhund.  
Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5. Prisene vil bli utdelt til medlemmene på årets rasespesial, 
etter utstillingen. Resultatene finner du under «utstillinger -årskonkurranse» på 
norslpomeranianklubb.no   

 
Statistikk 
 
Registrerte Pomeranian 
 
I 1985 ble det registrert 40 nye Pomeranian 

i 2016 ble det registrert 559 nye Pomeranian. 

I 2017 ble det registrert 474 nye Pomeranian. 

I 2018 ble det registrert 539 nye Pomeranian. 

I 2019 ble det registrert 518 nye Pomeranian. 
 
! 2020 ble det registrert 529 nye Pomeranian 

Rasen ligger som i fjor på 10. plass av de mest populære rasene, statikken hentet i fra NKK.   

  
Championer 
 
Totalt ble det i 2016 registrert 2636 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 13 stykker. 
 
Totalt ble det i 2017 registrert 2262 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 28 stykker.  
 
Totalt ble det i 2018 registret 2763 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian championer var 16 stykker. 
 
Totalt ble det i 2019 registret 2827 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian Championer var 23 stykker. 
-Av disse er 5 utenlandskeide Pomeranian. 
-Vi har også fått en champion i rallylydighet noe som vi synes er flott. 
 
Totalt ble det i 2020 registret 1315 nye championer.  
Nye Norske Pomeranian Championer var 13 stykker. 
-Av disse er 1 utenlandskeid. 
 
Data hentet fra NKK. 
 

 

Vi håper på et fortsatt engasjement og deltagelse fra medlemmene, vi takker for alle bidrag gjennom 
året. 
 

Med vennlig hilsen  

Styret i Norsk Pomeranian klubb.  
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Årsberetning 2020 Utstillingskomiteen 

 
Utstillingskomiteen har bestått av Ola Erik Steien Brattset, Elisabeth Kongstein, Espen Andersen, Sandra Rølvåg 

og Ann Kristin Henden. 

Dette året har vært et meget spesielt år med tanke på COVID 19 situasjonen hvor landet har vært åpent og 

stengt om hverandre. Vi har jobbet med rasespesialen 2020 og samarbeidsutstilling med Norsk Malteser Klubb 

og Norsk Yorkshire Terrier Klubb samme helg som Spesialen..  

 

Spesialutstillingen 

Den opprinnelige spesialutstillingen med stor cert ble i år avlyst grunnet korona-restriksjonene som var pålagt 

oss. Det ble åpnet fra NKK at raseklubbene kunne få arrangere 4 ekstra utstillinger med stor cert, noe klubben 

benyttet seg av. Vi arrangerte 2 utstillinger i Trondheim den 4 og 5 juli 2020 med dommerne Anne Indergård og 

Frank Christiansen, og 2 utstillinger på Fenstad 18 og 19 juli med dommerne Anne Livø Buvik og Espen Engh. 

Dette er utstillinger vi klarte å planlegge og gjennomføre på relativt kort varsel. 

Utstillingene ble vel gjennomført med mange positive og trivelige utstillere. Utstillingen ble avholdt utendørs 

hvor vi var forholdsvis heldig med været, men noen regnbyger var innom på utstillingen på Fenstad. Vi fikk 

gode tilbakemeldinger fra dommerne under utstillingen for gjennomføringen, men ikke minst over kvaliteten vi 

har på rasen i Norge. 

Vi er godt i gang med forberedelsene til rasespesialen 2021 hvor Caroline Soulsby er dommer. Sted for 

utstillingen i 2021 vil være Fenstad stadion. 

Komiteen håper at landet har åpnet såpass i mai at man kan få arrangert utstillinger og ikke minst at det er 

åpnet for innreise så dommeren vår kan komme. 

Dette vil bli en helg hvor vi arrangerer utstilling for flere raser sammen med Norsk Malteser Klubb og Norsk Shi-

Tzu Klubb.  

Med Vennlig Hilsen 

Utstillingskomiteen 

Ola Erik Steien Brattset, Elisabeth Kongstein, Espen Andersen, Sandra Rølvåg og Ann Kristin Henden. 
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Årsberetning 2020 Sunnhetsutvalget 

 
 

 

Året 2020 ble spesielt på mange måter, også for oss i Pomklubben og Sunnhetsutvalget.  

Vi hadde store ønsker om å få gjennomført et seminar, noe som dessverre ikke lot seg gjøre med 

tanke på korona og restriksjoner. Et av temaene vi har ønsket å fremme er tannhelse hos rasen. Et 

stort og viktig tema som alle hundeeiere bør ha en liten fordypning i. At miniatyrer er mer utsatt for 

tannsykdommer er ingen nyhet og vi ønsker derfor et lærerikt seminar om forebygging og hvilke 

tiltak som kan gjøres, dersom skaden først har skjedd. PowerPoint-presentasjon for seminaret er 

ferdig, så vi ser etter en mulighet for å få holde dette som et Webinar i løpet av 2021.  

Vi er også godt i gang med å lage et rasekompendium, men har satt dette på vent til NKK har fått 

oversatt rasestandarden fra FCI. 

Helse hos rasehunder har vært i vinden i media siste året. NKK har blitt anmeldt av Dyrebeskyttelsen 

for brudd på dyrevernsloven. Dette kan dere lese mere om på NKK’s egne sider (www.nkk.no). 

Vi har mottatt interesser angående rasens status med tanke på reproduksjon (evnen til å formere seg 

naturlig og fødselsstatistikk). Sunnhetsutvalget har innhentet info fra NKK’s register.  

I perioden 01.01.17 og frem til 01.01.21 har det blitt foretatt 24 insemineringer på rasen. Det totale 

antallet kull ila denne perioden er 904. Dette utgjør en prosentandel på 2,65%. Det kommer 

dessverre ikke frem årsak til inseminering i denne statistikken, men vi antar at en andel av disse 

kommer av forsendelse av nedkjølt sæd pga store distanser mellom hannhund og tispe, og ikke 

nødvendigvis problemer med naturlig parring. Vi vil også presisere at hele 40% av de utførte 

insemineringene i denne perioden ble foretatt i 2020, noe som tyder på at restriksjoner i forbindelse 

med pandemien og reiser kan ha gjort det vanskelig å få til naturlig parring.  

Antall keisersnitt var i den angitte perioden 117, noe som utgjør en prosent på 12.94%. Vi vil jobbe 

videre med kartlegging av dette i årene som kommer.  

Andre temaer vi også kontinuerlig jobber med er patella luksasjon og øyne.  

 

Ønsker dere alle et godt 2021! 
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Årsberetning 2020 Valpeformidler 

 
Hei  

 

Året startet stille og rolig. Så kom koronaen. Gikk ikke mange ukene før det kom mange forespørsler 

etter valper. Enkelte dager kunne det være opp mot 20 eposter. 

Synes dette har vært både artig og givende og hjelpe valpekjøpere til å finne sin valp :)  

Gøy er det jo når en får tilbakemeldinger på at vi har noen fantastiske oppdrettere som er så koselige 

og imøtekommende :) og de takker for hjelpen de har fått med å finne sin nye hjertevenn.  

Samtidig synes jeg det har vært vanskelig da enkelte oppdrettere mener jeg skal sile hvilken 

mennesker som jeg sender til dem, det er noe jeg som valpeformidler ikke kan. 

Etter hvert som månedene gikk og vi så at koronaen ikke kom til å forsvinne med det første, kom det 

også flere klager fra valpekjøpere om at oppdrettere hadde høynet prisen, og at de hadde avtaler som 

gagnet bare oppdretter. 

Oppdrettere var vanskelig å få tak i. De svarte ikke på meldinger, eposter eller tlf. Akkurat disse siste 

tingene var greie og forklare for valpekjøpere, selv om jeg synes det er veldig trist at vi er der at vi ikke 

svarer når valpekjøpere skriver lange eposter hvor de forteller om seg selv og hva de har å tilby en 

liten valp og så får de ikke svar i det hele tatt. Det synes jeg er dårlig.  

At de ikke får svar på meldinger det skjønner jeg for jeg hadde heller aldri solgt en valp via melding. 

Dette er også noe valpekjøpere får beskjed om i valpeeposten. 

Men da jeg begynte å få tilbakemeldinger på at oppdrettere skulle ha 40000 - 50000 kr for valpen og 

noen hadde også med at de skulle ha kull på tispen, bruke hannen gratis i videre avel så synes jeg 

dette tok kaken. 

Det var ikke bare en gang jeg fikk kjeft for at oppdrettere av Pomeranian var griske og ufine, og det 

syntes jeg var mindre hyggelig. Derfor har jeg valgt å gå av som valpeformidler.  

 

Takk for meg  

Mvh 

Mariann S. Nylend 
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Årsberetning 2020 Valgkomiteen 
 

 

 
 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Linn Elleri, leder av valgkomiteen 

• Camilla Godager, medlem av valgkomiteen 

• Gine Hannevik, medlem av valgkomiteen 

 

 

Året 2020 ble jo et spesielt år med Korona og alt det førte med seg. Det ble jo blant annet ikke GF og 

valg.  

Vi i valgkomiteen har allikevel hatt god kontakt på egen chattegruppe og telefonmøter.  

Vi fikk ikke inn noen forslag til kandidater dette året, men noen har sagt seg villig til gjenvalg.  

Vi i valgkomiteen har jobbet med å finne kandidater, som vi mener vil kunne være med å utgjøre en 

god jobb for styret og valgkomiteen.  

Vi setter svært stor pris på alle som har sagt seg villig til å bidra på sin egen fritid. De fleste har sikkert 

nok å drive med i en travel hverdag.  

Valgkomiteen har hatt et godt samarbeid og har fungert veldig bra. Vi vil takke alle som har vært i 

verv, og de som har sagt ja til å stille til valg.  

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen ved leder 

Linn Elleri  
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I. Regnskap 
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Revisors beretning 2020 
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J. 
 

Innkommende saker til årsmøtet 
§3-4 Generalforsamlingen: Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Navn på innsender vil ikke bli publisert her på bakgrunn av GDPR. 
 
Disse vil bli behandlet på en ekstraordinær Generalforsamling, med personlig 
fremmøte, når dette lar seg gjennomføre med hensyn til smittevern.  
Vi belager oss på at dette blir mulig å gjennomføre i løpet av sommeren 2021 
og kommer tilbake med innkalling ifht til § 3.5 
 
 

1. 

 

Forslag til Krav om Kjent PL status i Dogweb  

Forslag til krav om kjent PL status i dogweb for registrering av valper av rasen Pomeranian. Rasen 

Pomeranian er en av mange raser som er utsatt for patella luksasjon. Det er over 19 andre raser 

blandt annet mittelspitz, kleinspitz, prazsky krysarik, griffon belge, mops, griffon bruxellois, petit 

brabancon, papillon, chihuahua, phalene, japanese chin, king charles spaniel og meksikansk 

nakenhund, som har PL krav/ der PL krav nå innføres, hovedsakelig er disse rasene små raser. Under 

tiltak og mål i RAS på Norsk Pomeranian Klubb sin side står det: Sterkt rammede hunder bør ikke 

brukes i avl. Som et delmål bør man utelukke alle hunder med stekere grad enn 2 i avl. Dersom den 

ene parten har PL, bør avlspartner være fri, slik at summen på begge foreldre ikke er mer enn 2. Både 

kortsiktig og langsiktig bør tilfeller av PL reduseres. Alle hunder som brukes i avl, skal ha kjent status 

registrert på Dogweb. Det nevnes også at det er bekymringsverdig at ingen av de mest brukte 

hannhundene har kjent patellastatus på Dogweb. (2010 – 2014) 

I avl skal hundens helse alltid komme i første rekke, og man skal ta størst hensyn til sykdommer og 

lidelser som reduserer hundens livskvalitet. På bakgrunn av dette er et krav om kjent PL status på 

rasen pomeranian høyst nødvendig og burde være meget ønskelig for videre positiv utvikling av 

rasen. Forslaget er som følger: Krav om kjent PL status i dogweb på begge foreldrene for registrering 

av valper i NKK. 

 

Styrets innstilling: 

*Styret har pr dags dato ikke tatt stilling til saken. 
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2. 

 

Det er en sak som jeg synes bør behandles på GF2021. 

Helseattest undertegnet og stemplet av veterinær ved salg av voksen Pomeranian. 
Det er svært viktig etter min mening at en slik helseattest av ny dato framlegges ved et slikt salg. Det 
er svært vanlig at en Pomeranian blir solgt mellom 15.000-20.000 når en oppdretter selger sine 
voksne hunder som evt ikke skal i avl, eller det kan være andre årsaker. Prisen er ikke noe å si på så 
lenge hunden er frisk. Men kjøper du en hund som er syk og det ikke blir oppgitt kan det bli en svært 
dyrt for kjøper hvis ikke oppdretter har vært ærlig. 
Vi kan ta PL som er ofte er en svakhet hos vår rase. Skifter du forsikring selskap til ditt eget så er det 
svært vanlig at du ikke får dekket noe da du i utgangspunktet har kjøp en hund med den lidelsen 
(eller annen lidelse) Det er greit å si at da kan man oppheve kjøpet, men mange blir glad i hunden og  
det er bare ikke så lett å oppheve kjøpet. Dette er en sak som vi diskuterte under 
oppdrettskolen...Avl og oppdrett...før koronaens tid. Og når vi ser hvor mange som kjøper hund og 
mange ser også etter voksne hunder ikke valp. Jeg vet at det finnes mange fine og seriøse 
oppdrettere der ute. Men vi har dessverre noen som ikke tenker på hundens best, og det blir ofte 
presisert fra selger. Hunden var frisk og ved god helse da den ble overlatt til kjøper. Jeg håper at 
dette er en sak som vil bli tatt opp og jeg tenker på hundens beste. Ikke nok at den kommer til et nytt 
hjem, men den må kanskje leve lenge med plager og smerter uten at den nye eieren forstår hva som 
er galt. Eller i verste fall ikke har råd til veterinær kostnadene 
 

 
Styrets innstilling: 
Her er mange gode poeng både for selger og kjøper og noe man absolutt bør være obs på. Følger 
man NKK sin kontrakt så ber den om en veterinærattest og vi oppfordrer alle selgere og kjøpere om å 
påse at denne er på plass. Dette er et felles ansvar og ikke noe klubben har myndighet til å kreve, da 
det er avtalefrihet på salg av hund i Norge. 
 
*Saken avvises da Klubben ikke har hjemmel for å stille dette kravet da det er avtalefrihet på salg av 
hund i Norge. 
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L. 

Kontingent 

 

Styrets innstilling: 

 

*Styrets foreslår å holde kontingenten for 2021 uforandret på kr. 275,-  

(+ grunnkontingenten til NKK). 

 

 

 

 

 

Budsjett 2021 

 
Det er ikke enkelt å sette et budsjett i disse dager med usikkerheten rundt pandemien. Men vi 

gjør et forsøk med bakgrunn i fjorårets tall. Vi vet ikke pr i dag hvordan utstillingsåret blir, da 

fjoråret bød på store endringer underveis. 

 
Medlemskontingent  150.000,-   Regnskap            - 10.000, - 
Inntekt annonsen           3.000, -   Blad             - 40.000, - 
Inntekt utstilling 100.000,-   Utstilling  - 80.000, -  
Grasrotandel      4.000, -   Premier Mestvinner  - 5.000, - 
Inntekt kalender     3.000, -   Møter/kurs  - 10.000, - 
                                                 Styremøter/GF - 10.000, - 
       Driftskostnader - 10.000, - 
 
Sum   260.000,-   Sum   -165.000,-  
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M.  

Valg 
Valgkomitéens innstilling 

  

• Nestleder - 2 år   : Camilla Godager   

         

• Styremedlem - 2 år : Ann Kristin Henden 

 

• Styremedlem - 2 år : Katarina Von Unrug 

 

• Varamedlem - 1 år : Ola Erik Steien Brattset 

 

• Varamedlem - 1 år : Marina N. Klovning 

 

• Varamedlem - 1 år : Ingrid Moe Træthaug  

 

• Revisor - 2 år : Torbjørn Lemtun 

 

• Vara revisor - 1 år : Stine Karisari 

 

• Leder valgkomiteen - 2 år : Irlin Elleri  

 

• Medlem valgkomiteen - 2 år : Camilla Kristoffersen 

  

• Vara valgkomiteen - 1 år: Elisabeth Kongstein 

 

• Vara valgkomiteen - 1 år : Kine Coucheron Bjerkan  

 

 

Det er i år ingen innsendte forslag til kandidater:  
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Stemmeseddel—Valg i Norsk Pomeranian Klubb 2020  
Vi anbefaler alle å gå inn og stemme digitalt. Skulle det ikke være mulig så kan du forhåndsstemme 

på post. 

Slik forhåndsstemmer du, les nøye: Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg 

stemmeseddelen i en blank konvolutt og lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny 

konvolutt, sett på porto og skriv på forsiden av den ytterste konvolutten:  

NPK Stemmeseddel C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son 

I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den ytterste 

konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig.  Hvis du lurer på noe 

ring gjerne Linn Elleri, leder i valgkomiteen på tlf. 416 00 421 

NB: Stemmeseddelen må være poststemplet eller leveres til valgkomiteen senest 7 mars 2021.   

Verv Kandidat  Velges 
for 

 Kryss 

 (Det skal kun velges 1 nestleder til styret så max 1 kryss)       

Nestleder Camilla Godager Ny 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal velges 2 styremedlem til styret så max 2 kryss)       

Styremedlem Ann Kristin Henden Gjenvalg 2 år  Valgkomiteens 
innstilling 

 

Styremedlem Katarina Von Unrug Ny 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal velges 3 varamedlemmer til styret så max 3 kryss)       

Varamedlem Ola Erik Steien Brattset Ny 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

Varamedlem Marina N. Klovning Ny 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

Varamedlem Ingrid Moe Træthaug Ny 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Revisor til styret så max 1 kryss)       

Revisor Torbjørn Lemtun Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Vara revisor til styret så max 1 kryss)       

Vara revisor Stine Karisari Gjenvalg 1 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 Leder så max 1 kryss)       

Leder 
Valgkomiteen 

Linn Elleri  Gjenvalg 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      

 (Det skal kun velges 1 medlem så max 1 kryss)       

Medlem 
Valgkomiteen 

Camilla Kristoffersen Ny 2 år Valgkomiteens 
innstilling 

 

      
 (Det skal kun velges 2 varamedlemmer så max 2 kryss)       

Vara 
Valgkomiteen 

Kine Coucheron Bjerkan Ny  Valgkomiteens 
innstilling 

 

Vara 
Valgkomiteen 

Elisabeth Kongstein Ny  Valgkomiteens 
innstilling 
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§6-4 Flertallsdefinisjoner 
 
Simpelt flertall 
• Flest stemmer 
 
Alminnelig flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 
 
Absolutt flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 
 
Kvalifisert flertall 
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 
 


