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Til medlemsklubber i  
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
 
 

Hølen,15. februar 2016 
 
 
Varsling om årsmøte i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
torsdag 21. april 2016  
 
Vi avholder ordinært årsmøte i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus  
21. april 2016. 
 

• Innkallingen blir sendt ut 2 uker før Årsmøtet. 
• Frist for å sende inn forslag på saker er torsdag 17. mars 
• Frist for å sende forslag på kandidater til valgkomiteen er også  

 17. mars  
 
Valgkomitè i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
Jon G. Olsen og. 
Valgkomiteens e-post: jgo@musikk.no 
 
Oppstilling som viser de som er på valg i år og hvilken klubb de er medlem i 
− Leder:  Kirsten Svendsen (2015-2017)  Follo Brukshundklubb 
− Nestleder:       Stein Feragen (2014-2016)  Follo Brukshundklubb 
− Styremedlem:  Mona Hansen (2015-2017)  Fet og Omegn Hundeklubb 
− Styremedlem:  Dag Christer Lie (2015-2017)  Drøbak Hundeklubb 
− Styremedlem:  Pia Camilla Strandrud (2014-2016)  Norsk Breton Klubb 
− Styremedlem: Geir Ottesen (2014-2016)  Stovner Hundeklubb 
− Styremedlem: Anne Ingebrigtsen (2015-2017) Stovner Hundeklubb  
− Varamedlem:   ny for 1 år 
− Varamedlem:   ny for 1 år 
 
− Revisor:   Bjørg Foss (1 år) 
− Vararevisor:  Ronny Iversen (1 år)        Stovner Hundeklubb 
 
Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.  
 
Valgkomite:  
- Medlem: Jon G. Olsen (2015-2016)   Stovner Hundeklubb 
- Medlem: Hege Sundsbarm (2015 - 2017)  Oslo og Omegn Dressurklubb 
- Medlem: Eli Hall (2015 - 2017)   Asker Hundeklubb 
- Varamedl: Hege Sommer Thømt (2015 - 2016) Flateby Hundeklubb 



 NORSK KENNEL KLUB 
 Region Oslo og Akershus 
  

 
 

Årsmøtet består i henhold til lovens §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens 
medlemsklubber, hver klubb har 1-3 delegater i årsmøtet avhengig av antall 
medlemmer pr. 31.12, som vi får oppgitt fra NKK. Det oppgitte medlemstall vil følge 
innkallingen. Stemmerett på årsmøtet har kun delegater fra regionens klubber. Det 
kan kun stemmes ved personlig frammøte. Den enkelte delegat har en - 1 stemme.  
 
Regionsrepresentanter til NKKs Representantskap velges hvert år. Følgende ble 
valgt på Årsmøtet i 2015: 
- Kirsten Svendsen 
- Stein Feragen 
- Geir Ottesen 
- Dag Christer Lie (vararepresentant) 
 
Til NKKs Representantskapsmøte kan kun medlem av lokal hundeklubb innen 
regionen velges. Kun delegater fra de geografiske (lokale) klubbene har stemmerett. 
(Delegat fra avd/gruppe av raseklubb/forbund har ikke stemmerett (§ 9.2 og 9.4). Vi 
viser for øvrig til nærmere bestemmelser i lovens §9 .  
 
Vi minner om at forslag til Norsk Kennel Klub's Representantskapsmøte 
skal være Norsk Kennel Klub i hende 15. august. Ønsker klubbene at regionen skal 
fremme forslag på vegne av de, må disse være oss i hende innen 1. august. 
 
Av hensyn til avvikling av årsmøtet ber vi klubbene om å sende inn antall og navn på 
sine delegater til vår e-postadresse nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no  
senest  fredag 15. april.  
 
Vårt ønske er at klubbene engasjerer seg når det gjelder regionen og også for Norsk 
Kennel Klub som organisasjon. 
 
Vi ønsker vel møtt til årsmøtet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 
 
Kirsten Svendsen 
leder 
 
 
 
 
Kopi: Valgkomiteen 
 
 
 
 
 


