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Referat fra NOESKs ekstraordinære årsmøte 2007 
Letohallen, Eidsvoll lørdag 5. januar 2008 kl.12.00. 

 
 

Møtet ble utsatt 2x et kvarter, for å avvente de som eventuelt var forsinkede pga dårlig vær. 
 
Tilstede: 
Nils Henrik Agerup, Ingebjørg Agerup, Grete Røed, Jonna Tang Kuløy, Ingunn E Aase, Harald Urnes, 
Bente Karlsen, Åsne Koch, Trine Lande Hamre (møtte under sak 1), Hanne Isaksen, og Vidar 
Andersen. (De to siste møtte etter sak 2.) 
Olav Hedne møtte med observatørstatus fra NKK. 
 
Jonna Tang Kuløy innledet til og med sak 2. 
 
Sak 1 Innkalling 
Innkalling og dagsorden godkjent med flg. merknader: 
Nils Henrik Agerup: Mener det mangler flere kandidater til valg. 
Valgkomiteen: Etter råd fra NKK opprettholder valgkomiteen sin opprinnelige innstilling til valget i mars 
2007. 
 
Nils Henrik Agerup: Ønsket en bekreftelse på at dette Ekstraordinære Årsmøte var legitimt. 
Underskriftene på mistilliten er angivelig ikke kommet fram til det avgåtte styre.  
Jonna Tang Kuløy: Kopi ble avsendt samtidig med innkallingen gikk ut den 10.desember 2007 til 
klubbens adresse opplyst på klubbens brevark.  
 
Originalene ble lagt fram til gjennomsyn for Ingebjørg og Nils Henrik Agerup og Åsne Koch. 
 
Sakslisten godkjent. 
 
Sak 2 Valg av ordstyrer 
Forslag på Olav Hedne som ordstyrer. 
Ingebjørg Agerup: Mente Olav Hedne ikke kunne være ordstyrer, da han ikke har noen interesser i 
NOESK, og kun medlemmer kan være til stede. 
Valgkomiteen: Olav Hedne er forespurt om å være ordstyrer da han ikke har interesser i NOESK og 
derfor kan være objektiv. 
 
Olav Hedne ble valgt. 
 
Ordstyreren overtok dermed møteledelsen. 
 
Olav Hedne presenterte seg, og dokumenterte sin tilstedeværelse som observatør oppnevnt av NKK. 
Under dette ankom Hanne Isaksen og Vidar Andersen og fikk en kort orientering. 
Olav Hedne viste også til at ingen klubber har godkjente lover hos NKK. Dette arbeides det med. På 
bakgrunn av dette er det NKKs avtale om direkte tilslutning (heretter DT) og lovnormalen til NKK for 
klubbene som gjelder�. 
Hanne Isaksen: Ønsket å skrive et tillegg til protokollen på bakgrunn av disse opplysningene. Hun 
hevdet også at styret ikke er blitt hørt av NKK og kom deretter med et verbalt angrep mot 
valgkomiteen og navngitte personer i NKKs administrasjon. Dette ble stoppet av ordstyrer. 
Noe tillegg til protokollen var ikke innkommet før møtets slutt. 
 
Sak 3 Valg av referent 
Bente Karlsen valgt. 
 
Sak 4 Valg av medlemmer til å underskrive referatet 
Trine Lande Hamre og Grete Røed valgt. 
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Sak 5 Valg av tellekorps 
Harald Urnes og Jonna Tang Kuløy valgt. 
 
Sak 6 Mistillit  
Ordstyrer melder at saken utgår p.g.a. at styret fratrådte sine verv med melding i brevs form den 
13.desember 2007, men at det likevel gir rom for uttalelser i saken. 
Jonna Tang Kuløy: Leser opp mistillitsforslaget mot forhenværende lovlig valgte og nåværende ulovlig 
sittende styre. 
Vidar Andersen: Etterlyser underskriftene til mistilliten 
Jonna Tang Kuløy: Orginalunderskriftene legges fram til gjennomsyn for Hanne Isaksen og Vidar 
Andersen, som kom etter sak 2. 
Det utviklet seg til nok en diskusjon om dette emnet. Ordstyrer valgte da å stoppe diskusjonen og 
opplyste at dette hørte til sak 1. Denne saken var ferdig behandlet før Hanne Isaksen og Vidar 
Andersen ankom. 
Hanne Isaksen: Innrømmet at det ble gjort feil med innkallingen til Årsmøte 2007 i og med at 
dokumentene Årsberetning og Regnskap ikke var vedlagt. Når det gjelder kandidaten som ble påført 
forhåndsstemmeseddelen utenom valgkomiteens innstilling, hevdet hun, at hun mente at å ringe til et 
av valgkomiteens medlemmer og si fra at kandidaten stilte til valg var godt nok i flg. tidligere praksis. 
Ordstyrer: Når det gjelder benkeforslag har dette aldri vært tillatt i noen klubb med samarbeidsavtale 
(nå kalt DT) med NKK. Benkeforslag er ikke demokratisk! 
Ingunn E. Aase: Synes det er merkelig at Hanne Isaksen er den som hevder å ha foreslått kandidaten 
til valgkomitemedlemmet per telefon, mens tilføyelsen på forhåndsstemmeseddelen var satt som 
forslag fra Ingebjørg Agerup.  
Ordstyrer: Minner om lovteksten �Poststemplet og/eller i hende� og at en telefonsamtale ikke er et 
underskrevet dokument. 
Ingunn E Aase: Styret kontaktet ikke valgkomiteen, slik det burde ha gjort, før etter at medlemmene 
hadde mottatt innkalling og forhåndsstemmeseddel der styret selv hadde tilføyet en kandidat til valg. 
Først etter at valgkomiteen skrev oppfordring til styret om å korrigere feilen og sende ut ny 
forhåndsstemmeseddel ble valgkomiteens leder kontaktet av styrets leder per telefon.  
Nils Henrik Agerup: Hevder at han har funnet flere klubber som tillater benkeforslag i sine lover. 
Bente Karlsen: Den 01.01.2007 trådte den nye NKK organisasjonen og dennes lover i kraft. DT 
klubbene har selv vært med på å bestemme, hvordan lovene i NKK skal være. Dette ved å bruke 
stemmeretten ved NKKs RS-møte (representantskapsmøte). NOESK har inngått DT avtale med NKK. 
Da NOESKs lover ikke er godkjent av NKK enda, gjelder NKKs lover på toppen av DT avtalen. Man 
må forvente at NOESKs styre kjenner til hvilke avtaler og lover som er gjeldende. Hadde styret 
beklaget feilen med innkalling og forhåndsstemmeseddel til årsmøtet i mars 2007 og rettet opp dette, 
hadde mistillit vært unngått og saken hadde ikke havnet hos NKK. 
Ordstyrer: Minner igjen om at ingen DT klubber har godkjente lover per d.d. 
 
Sak 7 Valg 
Vidar Andersen: Har i en mail til Jonna Tang Kuløy påpekt at han ikke skjønner at det ikke skal kunne 
fremmes forslag på kandidater til valg av interimsstyre og valgkomite, og stiller spørsmål om på hvilket 
grunnlag NKK har uttalt at dette ikke skal gjøres. Henviser til Forvaltningsloven § 11. 
Jonna Tang Kuløy: NKK har underkjent valget ved NOESKs årsmøte p.g.a. ukorrekt innkalling og 
stemmeseddel. Likeledes er valgkomiteen kjent som lovlig valgt ved siste godkjente årsmøte (2006) 
av NKK og opprettholder sin innstilling fra 14.januar 2007. 
Ordstyrer: Hadde den fremviste mail kommet til meg, hadde jeg avvist den. Den mangler heading og 
forslaget kan stå blant alt mulig annet rart. 
Forvaltningsloven er ikke aktuell i en privat organisasjon, den hører det offentlige til, og er således 
uaktuell i denne sammenhengen. 
 
Nils Henrik Agerup: Foreslo å underkjenne valgkomiteens innstilling til interimsstyre. 
 
Ingunn E. Aase: Opplyste pga styret ikke hadde trukket seg ved utsendelse av innkallingen og 
forhåndsstemmeseddelen kunne et interimsstyre ifølge NKK ikke velges ved forhåndsstemmer, men 
bare ved personlig frammøte. 
 
Forslaget falt med 5 stemmer for � 6 mot. 
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Innstillingen er i samsvar med den lovlig valgte valgkomiteens innstilling til årsmøtet mars 2007. Pga. 
mistilliten i sak 6 velges det interimsstyre som skal drifte klubben fram til ordinært årsmøte.  
 
Følgende ble valgt med 6 stemmer for forslaget � 5 avsto fra å stemme: 
 
Magne Langvæg 
Terje Wold 
Anne Iris Jenssveen 
Birger Kvalvær 
Eva Næss 
 
Interimsstyret konstituerer seg selv. 
Interimsstyret kan vedta beslutninger som er nødvendige for driften av klubben, men har begrensede 
fullmakter. Interimsstyret sitter til årsmøtet 2008. 
 
Valg av verv som besettes fram til årsmøte 2008: 
Det var mottatt 37 forhåndsstemmer, 2 av disse ble forkastet p.g.a. usikkerhet om betalt 
medlemskontingent. 
 
Følgende ble valgt: 
 
Revisor: Jonna Tang Kuløy 22 ja 10 nei 3 blanke 
Revisorsuppleant: Magne Langvæg 24 ja 10 nei 1 blank 
Valgkomite: Ingunn E. Aase 22 ja 13 nei  
 Bente Karlsen 22 ja 13 nei  
 Gry F. Kvisla 24 ja 11 nei  
Varamedlem til valgkomiteen: Trine Lande Hamre 21 ja 13 nei 1 blank 
 
 
Tillegg: 
Det ble det diskutert å flytte den oppgitte datoen for årsmøte i NOESK 2008 fra 1. mars til 29. mars. 
 
Det kom kommentarer at dette er mest demokratisk. Da får medlemmene referatet fra dette 
ekstraordinære møte, og før ny forslagfrist foreligger for Årsmøte 2008 den 31. januar. 
Forslagene på saker eller kandidater til valg, skal på vanlig måte være poststemplet senest 31. januar 
eller sendes som vedlegg til e-post. 
 
Ordstyrer hadde ingen anmerkninger til dette, men han tilla at det er opp til valgkomiteen å innstille 
egnede kandidater, av de foreslåtte, til valg. 
 
Det ble stemt over forslaget og forslaget ble vedtatt med stort flertall. 
NY DATO FOR ÅRSMØTE ER LØRDAG 29. MARS. 
 
 
 
Kolbu 14.januar 2008 
 
 
Bente Karlsen (sign.) 
Ref. 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- --------------------------- 
Trine Lande Hamre (sign.) Grete Røed (sign.) 


