
Ekstraordinært årsmøte 2021 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte er sendt ut til medlemmene: 

Som dere vil se i protokollen lyktes det ikke årsmøtet å få valgt en ny leder pga. mangel på 
kandidater. 
Vi må derfor innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 22.Juni kl 18:00. 
Også dette vil avholdes digitalt pga Covid-19.  Hensikten med møtet er å få valgt en ny leder. 

 

Romerike harehundklubb avholdt årsmøte 11.05.21. Valgkomiteen hadde ikke da kandidat til leder, og 

årsmøtet kunne derfor ikke velge leder. Årsmøtet vedtok med 22 mot 2 stemmer som følger 

(protokollen 5-15): 

«Det stemmes over at innstillingen i protokollen godkjennes, og at nestleder og 1.vara trer inn i stilling 

som midlertidig leder og nestleder til ekstraordinært årsmøte 

Styret:  

Leder:  
Nestleder: Marion Askeland - valgt inn 2020  
Sekretær: Jon A Gjærum - valgt inn 2021  
Vara Styremedlem: Per Grahn - valgt inn 2020  
Vare Styremedlem: Kari Mikkelrud Valgt inn 2021» 
 

Det midlertidige styret har gått igjennom protokollen, regnskap og budsjett og vedtekter. Det kan ikke 

fremmes saker utover det som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte. Styret fremmer 

følgende saker til ekstraordinært årsmøte, da begge sakene har en direkte innvirkning på valg av et 

fullstendig styre: 

• Ordning med regnskapsfører 

• Valg 

 

Slik gjennomføres digitalt årsmøte: 
Dato/frister Aktiviteter 

20.06.21 Sakspapirer og valgkomiteenes innstilling legges ut på hjemmesiden 
Det opprettes en henvisningssak på Facebook med lenke til hjemmesiden 
Sakspapirer og valgkomiteenes innstilling sendes på epost til de medlemmene 
som har oppgitt dette. 

22.06.21 Medlemmer som stemmer IMOT innstillingen, sender epost merket med 
saksnummer til styret innen kl. 18.00 romerikehhk@gmail.com  

Innen 27.06.21 Protokoll signeres og bekjentgjøres på klubbens hjemmeside. 
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Signering av protokoll: 
Kenneth Stensrud 

Bjørn Arild Aalborg 

Sak 06/2021. Ordning med regnskapsfører 
Styret viser til vedtektenes §§ 3-4 og 4-3, som fastslår at styret skal ansette autorisert regnskapsfører. I 

henhold til lovmal fra NHHKs forbund kan klubber også velge å benytte kasserer og revisorer. Grunnet 

klubben økonomiske problemer ønsker styret at klubben benytter seg av valgt kasserer og to valgte 

revisorer. Klubben vil spare i overkant av kr 30 000,- per år på dette. 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet velger kasserer. Kasserer kan være et styremedlem, varamedlem eller ikke være en 

del av styret. 

2. Årsmøtet velger to revisorer og en vararevisor. 

3. Styret ansetter ikke autorisert regnskapsfører 

4. Årsmøtet ber styret om å framlegge endringer i vedtektene førstkommende ordinære 

årsmøtet som fastsetter denne ordningen 

 

Sak 07/2021: Valg. 
Vedtektenes § 3-4 Årsmøtets oppgaver, fastslår at årsmøtet skal velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år 

- Sekretær for 2 år  

- 2 styremedlemmer for 2 år 

- 2 varamedlemmer for 2 år 

Vedtektenes § §4-3 Styrets oppgaver er å, fastslår at styret skal  

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd, gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør] 

 

Å være leder for en av komiteene medfører ikke automatikk i at man er en del av klubbens styre. 

Styret har derfor gitt valgkomiteen informasjon om at de må legge frem en innstilling til valg av styre 

som er i tråd med vedtektene. 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet ber styret orientere om samhandling med valgkomiteen om utnevning av komiteer 

på førstkommende ordinære årsmøte.  

2. Årsmøtet ber styret orientere om samordning mellom styret og komiteene på førstkommende 

årsmøte. 

3. Valg av styre; Valgkomiteens innstilling til verv i styret:  



Valgkomiteens innstilling til verv i styret 
Leder; Per Grahn, valgt for 1år 
Nestleder; Marion Askeland, valgt for 2år 
Sekretær; Jon Gjærum, valgt for 2 år 
Styremedlem; Kristoffer Mjønerud Nilsen, valgt for 2år 
Styremedlem; Renate Sørensen, valgt for 1år 
 
Vara og kasserer; Kari Mikkelrud, valgt for 2år 
Vara; Willy Gaustad, valgt for 1år 
 
 

Valgkomiteens innstilling til revisor 
Revisor; Bjarne Oppegård, valgt for 2år 
Revisor; Helge Nyengen, valgt for 2år 
Vara revisor; Tom Wenger, valgt for 1år 
 


