
 

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  

søndag den 20. september 2020 kl 11, på OsloMet avdeling Kjeller 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å skrive under på protokollen, samt to til 

tellekorps og en observatør fra valgkomiteen,  

3. Årsberetning fra styret og komiteer, med aktivitetsplan 

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

 

1. Godkjenning av innkalling 

 

2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to 

 protokollundertegnere, to til tellekorps 

 

3.1  Styrets årsberetning 

 

Styrets sammensetning fra -  

01.01. 2019 - 11.05. 2019 

Styrets sammensetning fra -  

12.05. 2019 - 19. 09. 2020 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Tone Rognstad Nestleder Tone Rognstad 

Styremedlem Helene Gautier 

Aarheim 

Styremedlem Gro Bjørndalen 

Styremedlem Gro Bjørndalen Styremedlem Laila Vold 

Styremedlem Laila Vold Styremedlem  Heidi Løken 

Varamedlem Heidi Løken Varamedlem Laila Johansen 

Varamedlem Laila Johansen Varamedlem Inger Halle Skagen 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 

OBS! Denne beretningen går frem til opprinnelig planlagt generalforsamlingsdato i mars 2020. 

Aktivitetene som er avholdt fra mars 2020 og frem til neste generalforsamling våren 2021, vil bli 

omtalt i neste års beretning. 

Styret som ble valgt 12.5.2019 konstituerte seg på første møte. Det har vært avholdt månedlige møter, 

bortsett fra i juli og desember, noen på chat og noen med tilstedeværelse. Samarbeidet har vært svært 

godt. Alle som har hatt mulighet har hjulpet til på arrangementer (nedenfor står kun den ansvarlige) og 

med innspill mellom styremøtene. I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i styreperioden: 



Eli Hall, leder 

Innkalling og ledelse av styremøter 

Brev og henvendelser til og fra NKK (og andre) 

Årsberetning og budsjett 

Klubbtelefonen (ca 450 henvendelser) 

Redaksjonsmedlem i Puddelposten 

En av tre i Facebookteamet 

Backup på e-post og websider 

Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 

Forslagsskriving til RS 

Nordic Poodle Conference 

Søknader om våre utstillinger og stevner 

Puddelkonferansen og GF 

 

Tone Rognstad, nestleder 

Redaktør i Puddelposten 

Årsberetning 

Øyelysingsdagen 

Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 

Forslagsskriving til RS 

Nordic Poodle Conference 

NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse 

 

Gro Bjørndalen, styrerepresentant 

Møtereferater 

E-post, svar og fordeling til styret (ca 500 stk) 

Styrets representant i og leder for utstillingskomiteen 

Praktisk gjennomføring av Puddelkonferansen og GF 

 

Laila Vold, styrerepresentant 

Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner 

Regnskapsbilag 

Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter 

 

Heidi Løken, styrerepresentant 

Web-utvikling  

Weboppfølging (løpende innlegging) 

Innlegging på øyelysingsdagen 

Hannhundlisten 

Oppdretterlisten 

Support til PP-redaksjonen 

 

Laila Johansen, vararepresentant 

Open Show 

Hannhund- og oppdretterlistene i en del av perioden 

Inger Halle Skagen, vararepresentant 

Medlem i Sunnhetsutvalget 

«Veileder til valg av hannhund» til websidene 

Kveldsforedrag om fargegenetikk 

 

Regnskapet føres av Vidar Hansen, Regnskapsservice på Lillestrøm.  



Faste oppgaver utenfor styret (i tillegg til alt det gode arbeidet som gjøres i Gruppe Nordenfjeldske, 

Gruppe Rogaland og Gruppe Nord): 

Leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og aktivitetsgruppa på 

Østlandet, Bente Tyrholm, har igjen gjort en formidabel jobb med alle KLABs arrangementer, i tillegg 

til rasestanden vår på Dogs4All, raseparaden, blåbærstevner og deltakelse på eksteriørmønstringen. 

Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og valpelisten vår som oppdateres ofte. 

Utstillingskomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid og Rune 

Halseth, i tillegg til Gro Bjørndalen fra styret. 

Gro Staurheim fører mestvinnerlistene våre, Conny Jensen tar SAR-listene. 

Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden, sammen med Helene Gautier Aarheim. 

Ida Myrer Stø er ansvarlig sekretær i Sunnhetsutvalget. Inger Halle Skagen er medlem fra styret. 

 

NKK, henvendelser og høringer 

Henvendelsene til klubben på telefon og e-post spenner over et vidt spekter om alt fra oppdrett og 

pelsstell til kjøpsbetingelser og lovtolkninger. Disse har blitt besvart, så grundig det har latt seg gjøre, 

og vi har mottatt takk fra mange. Flere har meldt seg inn i klubben, etter kontakten de har hatt med 

oss. 

 

Vi har henvendt oss til NKKs helseavdeling og bedt om at de godkjenner Prcd-PRA tester som er tatt i 

andre land enn Norden og at de godkjenner flere laboratorier for testene som Tas her i landet, i det 

minste de som er godkjent i andre nordiske land. 

Vi har, etter «oppskrift» fra NKK og vedtak fra forrige generalforsamling,  avholdt innmønstring av 

flerfargede pudler vha en dommer med godkjenning på puddel. Det kom kun tre stykker og vi ønsker 

derfor heretter å flytte slike innmønstringer til våre spesialer, etter den ordinære dømmingen, så fremt 

de inviterte dommerne er komfortable med å gjøre dette. 

Vi har igjen søkt NKKs helseavdeling om frivillig registrering på Dogweb av Degenerativ Myelopati  

(DM) på alle pudler og RCD-4, på småvariantene. Mange har testet og det ville vært fint å ha en 

oversikt over resultatene. NKK godtok å registrere DM på mellom- og storpudler, men avslo å 

registrere rcd-4 med begrunnelsen at det er en sykdom med mindre utbredelse enn DM (som har flere 

bærere i Laboklins statistikk enn prcd-PRA har). Andre sykdommer ba de oss lage en oversikt over 

selv. Sunnhetsutvalget ved Ida har derfor påtatt seg å samle testresultater fra alle som vil sende til oss. 

 

Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om forslag til oppnevning 

i komiteer, endrede regler, disiplinærlister, arrangementer, ny forskrifter mm. 

 

Kurs/konferanser/møter 

Vi har tatt opp to saker på RS. Om den brå utskiftingen i særkomiteen for utstilling og den nye 

komiteens behandling av vår sak ang Open show i fjor, samt om endringen i fullcertreglene og 

innføring av junior- og veterancert. Våre saker ble tatt opp og fullcertreglene blir sendt ut på ny 

høring, før de eventuelt endres. Inntil videre er de slik de var i 2019. Vi fikk mange støttende 

henvendelser på de to sakene, blant annet fra Retrieverforeningen og jaktforbundet. (Se sakspapirene 

til RS 2019). 



Det var planlagt Puddelkonferanse 28.03., i forbindelse med Generalforsamlingen, for at det skal være 

mer interessant for medlemmer med lang reise å delta. Konferansen måtte dessverre også utsettes p 

grunn av korona-situasjonen, men vil bli gjennomført, når sykdommen er under kontroll. Den vil 

inneholde emner som er viktige for oppdrettere, men som også bør ha stor interesse for den vanlige 

puddeleier. 

Dansk Puddelklubb inviterte i februar til Nordisk Puddelmøte. Vi tok blant annet opp forholdene rundt 

prcd-PRA-testing, muligheten for en felles dommerkonferanse, felles henvendelse til Club Caniche de 

France ang å flytte krøllhale fra diskvalifiserende til grov feil (noe alle de nordiske representantene var 

enige om) og andre samarbeidstemaer, i tillegg til å utveksle informasjon om arbeidet i de ulike 

klubbene. 

Laila Godager har avholdt flere fulltegnede kurs i hverdagsstell og klipping. Utstillingskomiteen ved 

Maud Nilsson, med Gro Bjørndalen og Rune Halseth har avholdt klippekurs. Eva Nygaard har holdt 

ringtreningskurs.   

Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner 

Styret med Tone Rognstad i spissen arrangerte øyelysing og patellasjekk ved veterinær Kristin Lange 

på Blommenholm den 6. februar. Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte pudler, 42 til øyelysing 

og 10 til sjekk av kneledd. (40/15 i 2019). 

Styret har også vedtatt å opprettholde helserefusjonene på samme nivå i 2020 som i 2019. 

Utstillinger/stevner/arrangementer 

Det ble avholdt to spesialutstillinger i perioden., av Utstillingskomiteen med storcertet i Drammen i 

juni og av Gruppe Nordenfjeldske i februar 2020. Utstillingen til Gruppe Rogaland i september 2019 

måtte dessverre utgå på grunn av hundesykdommen som herjet på en tiden.  Egne referater fra de 

avholdte utstillingeene er lagt ut i Puddelposten og på klubbens og gruppenes nettsteder. 

På Dogs4All holdt vi rasestand i 3 dager med mange besøkende, og deltok i raseparaden. 

 

Det ble avholdt lydighets- og rallylydighetsstevne ved KLAB i Drammen.  

KLAB arrangerte også MH (mentalbeskrivelse) i oktober. 

Det ble avholdt Open Show den 23.2., med Eva Nygaard som dommer. 

 

Nettsider/Facebook/annen informasjon 

Websidene  

Oppdretterlista og hannhundlista er nå gått igjennom. Medlemsskap er sjekket og opplysninger er 

kvalitetssikret. Det er ryddet vekk unødvendige visningselementer på forsiden og veilederen fra Ida 

om hvordan ta prcd-PRA-test er lagt til. Det er også lagt ut velkommen som medlem i norsk-

puddelklubb skriv.  

Det nye styret med roller er oppdatert, i likhet med informasjonen fra gruppene. Presentasjon av 

valgkomiteen og revisorer er lagt til under presentasjonen av styret. Det er opprettet egen katalog for 

budsjetter og regnskap, og referater for 2019 er arkivert. 

Det er strukturert om litt i menyene. Klab og Sunnhetsutvalget har fått egne sider under ‘om oss’ – 

menyen, og hovedmeny-tab’ene ‘helse’ og ‘avl og oppdrett’ er slått sammen til en tab. Det er laget en 

ny side i aktivitetsmenyen, nemlig smeller, og en ny side med oversikt over medlemsfordeler er laget 

og lagt til under Bli medlem. Aktivitetsplan for 2020 lagt til og det er skrevet om litt på siden ‘helse’ 

og litt på siden om ‘Sunnhetsutvalget’. 



Mestvinnerlister for utstilling, bruks, agility, rally, lydighet og smeller er lagt ut. Likeledes er 

‘Veileder til valg av hannhund’ nå tilgjengelig for oppdrettere nederst på landingssiden for 

hannhundlista. 

 

Facebook  

Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre 

hendelser og ikke minst debatter, har vi sett. Her legges løpende informasjon om arrangementer og 

annet. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til mange, men det begrenser seg også til 

dem som er aktive der. Kommentarfeltet er ikke alltid like innbydende for utenforstående, og vi har 

stengt kommentarfeltet under enkelte saker.  

 

Annen informasjon 

Klubbens valpehefte trenger en oppgradering. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å ordne dette i 

inneværende periode. Det bør prioriteres i perioden som kommer. 

 

Medlemstall 

Et av målene for styret har vært å få flere medlemmer. Vi er godt fornøyde med medlemsutviklingen i 

året som gikk. 

2013      2014        2015    2016    2017      2018        2019 

1353      1350       1353   1354    1279      1365        1498 

 

Sunnhetsutvalgets årsberetning 

Sunnhetsutvalget at det siste året bestått av Karin Westereng Handegård (veterinær), Inger Halle 

Skagen (veterinær) og Ida Myhrer Stø (phd i genetikk). Det er fortsatt et ønske om nye medlemmer av 

SU, slik at arbeidsoppgaver kan fordeles. Det er særlig behov for flere som kan skrive artikler og 

informasjon til Puddelposten, da tiden til dette ikke alltid strekker til. 

Ida fungerer som sekretær for SU, og mottar og besvarer henvendelser. Det kommer som regel et par 

henvendelser i måneden med spørsmål om sykdommer eller andre avlsrelaterte spørsmål.  

SU vil sammen med styret,  i perioden som kommer, gjennomgå de gjeldene avlsanbefalingene med 

tanke på ulike diagnoser på øyelysingsattester slik at dette blir klarere, samt eventuelle andre 

endringer. 

Resultater fra helseundersøkelsen har ledet til en forskingsartikkel som publiseres våren 2020 med 

fokus på angst for lyd/fyrverkeri hos storpuddel. Et sammendrag vil publiseres i puddelposten ved et 

senere tidspunkt. 

Inger har skrevet «Veileder til valg av hannhund» som er lagt på klubbens websider. 

Det har blitt holdt et foredrag om fargegenetikk høst 2019 (Oslo-området), og vil bli holdt et foredrag 

om genetikk avl og helse vår 2020 (Trondheim), samt et foredrag om arvelighet av lydangst på 

oppdretter/puddelkonferansen 2020.  

 

Registreringstall 2017             2018  2019  Totalt siste 10 år 

Toypuddel  102  131     96   1026 

Dvergpuddel  186  209   188   1426 



Mellompuddel  186  242   202   1875 

Storpuddel  320  242   280   2830 

 

 3.3 Årsberetning valpeformidlingen 

Det er formidlet 43 kull. Fordelt på 6 toykull, 9 dvergkull, 14 mellomkull og 14 storpuddelkull. 

12 hunder er omplassert / satt ut på fòr. 

Kullene får ligge på valpelisten så lenge det trengs om man ber om dette, ellers tas de av listen når 

valpene er 8 uker. Ved påvist drektighet kan kullene legges ut som forventet. 

Valpeformidlingen har også besvart en rekke telefoner med valpeforespørsler. 

 

3.4. Klab og aktivitetsgruppens årsberetning 

Styret 2019: 

Leder: Bente Tyrholm 

Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen 

Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli 

Lydighet-Rally - Smeller: Jeanette Hvalby og Kristin Hodne 

MH: Bente Tyrholm 

Brukshelg for pudler 2-4 august 

Mette Dahl arrangerte nok en brukshelg med temaer som Spor, Lydighet og Feltsøk 

i flotte omgivelser i Modum / Vikersund. 

LP og Rally stevner, 26-27 oktober i Drammen Hundepark. 

LP kl. 1 og 2 Dommer Arild Berntsen, ringsekretær Ellen Sigtun, skriver Kristin Hodne. 

LP kl 3 og FCI3 Dommer Stein Feragen, ringsekretær Birgit Husom, skriver Jeanette Hvalby.  

Det var 41 påmeldt, herav 7 pudler. Det startet pudler i kl. 1, 2 og 3.  

Første året med elektronisk registrering som fungerte veldig fint. 

RL kl.1 og Elite Dommer Christine Røkaas  med hjelpere Kristin Hodne, Camilla Vaarli og Erik 

Tyrholm. 

RL kl 2 og 3 Dommer Hilde Andrea Nysether med hjelpere Ellen Sigtun  og Monica Husom.  

Som utregnere gjorde Erik Hvalby og Per Anders Sigtun en stor jobb.. 

Det var 93 påmeldte, herav 10 pudler. 

MH - 28-29 september ble avholdt på Hvalstjærn / Fet.  

Det er vanskelig å finne steder hvor dette kan gjøres, så vi laget alt utstyr selv for å gjennomføre. 

Det var 16 påmeldte, men grunnet sykdom var det 12 som fikk gå prøven. 4 mellompudler og 5 store. 

Testleder Merete Greaker, dommere Marianne O. Njøten og Hans Petter Gamborg. Figuranter Ellen 

Sigtun, Jeanette Hvalby, Camilla Vaarli og Bente Tyrholm. Hjelper Kristin Hodne. 

Dogs4All 15-17 november 

Vi fikk en ekstra stand i tillegg som skulle betjenes. Det var stor pågang alle tre dagene, og hyggelig 

med alle som kom innom. Da er det godt å ha Helle Mathistad, Camilla Vaarli, Mette Dahl, Anita 

Hyvre, Ellen Sigtun, Monica Husom, Jeanette Hvalby og flere gode hjelpere sammen med Bente 

Tyrholm. 



Treff 

Det har vært avholdt 8 puddeltreff. Ca.98 ekvipasjer har deltatt på treffene.  

Vi har vært innom flere aktiviteter som innføring i spor, lydighet, og ringtrening. 

Mestvinnende sprintere ble på Toy: Elisabeth med Plenty. Dverg: Thea med Pontus. Mellom: Monica 

med Frida. Stor: Jeanette med Tilda. 

Se mestvinnerlister for alle disipliner i Puddelposten og på nettsiden 

 

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning 

NPKs Utstillingskomitè har i perioden bestått av Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid, 

Rune Halseth og Tone Bekkåsen Fischer. Det har vært avholdt 9 møter. 

Norsk Puddelklubbs hovedutstilling med storcert og valpeshow 2019 ble avholdt søndag 2. juni i 

Drammen Hundepark. Dommere for dagen var Sheila McBlain som dømte toy og dverg og Glenys 

Brekkerud som dømte mellom og stor, begge fra Kennel Kossab, UK.                                                                              

Ringpersonale var i ring 1, ringsekr. Laila Sehlin, skriver Heidi Løken og premieutdeler Inger Lise 

Kjos. Ring 2, ringsekr. Jan Arne Sjøholt, skriver Berit Sjøholt og premieutdeler Kari Dyrkorn.                         

Totalt var det påmeldt 97 hunder fordelt på 17 valper og 80 voksne. 

Premiebordene var bugnende og spesielt rause har våre sponsorer vært.                                                        

Best in Show i 2019, som i 2018 ble  Ch. Huffish Rave Master, eier Arild Thorvaldsen. 

Se mestvinnerlisten i Puddelposten og på nettsiden. 

 

3.6. Valgkomiteens årsberetning  

Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbråten, Hjørdis 

Sævareid og Trine Schippers (vara).   

 

I år har den ene av de to styremedlemmene på valg tatt gjenvalg, ikke den andre. Men her fikk vi tidlig 

inn et forslag til kandidat. Se presentasjon annet sted i bladet. Begge varapostene er på valg hvert år og 

i år har den ene tatt gjenvalg, men ikke den andre. Valgkomiteèn fant raskt en passende kandidat. Se 

presentasjon annet sted i bladet.   

 

Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè. 

 

4. Regnskap, revisjonsberetning 

Regnskapet er ikke ferdig revidert. Det vil bli lagt på hjemmesiden i rett tid før generalforsamlingen, 

sammen med budsjettet. Det vil også bli trykket i Puddelposten 2/20. 

  

5. Innsendte forslag  

5.1 Forslag fra Helga Helen Bjørnevik 

Ønsker at klubben legger til i sine avlsretningslinjer at toy- og dvergpuddel anbefales HD-røntget før 

avl. 

Styrets innstilling: Styret mener det er positivt med undersøkelser, også av de to minste variantene, 

men ønsker ikke å gjøre dette til en avlsanbefaling, før vi har kartlagt i hvilken grad dette er at 

problem. Det er nå helserefusjoner for undersøkelser også på de to minste variantene, og vi håper dette 



i tillegg til gjennomgang av forsikringsstatistikker kan gi oss en bredere oversikt, slik at vi kan 

bedømme om dette er nødvendig. 

5.2. Forslag fra Sunnhetsutvalget  

Personer som innehar tillitsverv i Norsk puddelklubbs styre eller komiteer skal følge helsekravene som 

er gitt i NPKs avlsanbefalinger, samt følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. 

Begrunnelse for forslaget 

Dette forslaget fremmes av sunnhetsutvalget på bakgrunn av henvendelser fra flere medlemmer, som 

har hatt et ønske om at dette skal tas opp. Sunnhetsutvalget er enig i at når man innehar et tillitsverv i 

klubben, enten om det er som medlem av styret eller andre komiteer, fungerer man som en 

representant for klubben utad, og bør derfor også følge de avlsanbefalingene klubben har vedtatt, 

særlig når det gjelder helsekravene.  

Styrets innstilling: Styret støtter at dette skal gjelde styremedlemmene. De er valgt på 

generalforsamlingen til å representere klubben. Når det gjelder andre aktive medlemmer ønsker vi ikke 

å være så strikte, dels da det vil være vanskelig å kontrollere dette, og dels fordi vi trenger så mange 

aktive personer i klubben som mulig og derfor ikke vil utelukke noen som ønsker å bidra. 

 

5.3 Forslag fra Aina Tonerud 

Det bør være et krav om at medlemmer av Norsk Puddelklubbs styre- og komiteer til enhver tid SKAL 

følge raseklubbens anbefalinger og helsekrav for avl. 

Dette må inn som en regel så man har mulighet for å be vedkommende som ikke vil følge disse 

anbefalinger og krav, MÅ fratres sitt verv i klubben. 

Forslaget er det samme som ble sendt GF 2019, da ble forslaget stemt ned da det ble sagt at 

styremedlemmer er lojale til klubbens anbefalinger. 

Det viser seg at dette ikke stemmer, så dette må vurderes på nytt. 

 

Styrets innstilling: Styret ser dette som likelydende med forslag 5.2 . 

 

 

5.4 Forslag fra Julie Coucheron-Aamot  

Puddelklubben skal fremme et forslag for RS om at NKK skal være nøytrale i spørsmålet om norsk 

rovdyrpolitikk. 

 

Kortfattet begrunnelse: 

Rovdyrpolitikken består i dag ev ekstremt sterke motpoler. Meningene er veldig sterke for rovdyr, og 

meningene er veldig sterke mot rovdyr. 

Ved kjøp av puddel, og evt. medlemskap i NPK / NKK synes jeg derfor ikke at det er riktig at man 

(kanskje uten å vite det?) blir medlem av en organisasjon som står for noe en selv er sterkt i mot. 

Jeg er selv rovdyrforkjemper, men har full forståelse for alle de som ikke er enige med meg. Jeg mener 

derfor at NPK og NKK bør være nøytrale i rovdyrsaken. 

 

Styrets innstilling: Styret er enig i at NKK bør være nøytrale i rovdyrpolitikken. 

 

 

5.5 Forslag fra Eva Nygaard 
Farger: fawn fjernes og aprikos/rød skal stå som gjeldende farge. Begrunnelsen er at aprikos og rød 

har vært riktig fargebenevnelse tidligere. Fawn finnes ikke på puddel. Se til SPKs standard. De har 

klart å oversette riktig. 

Styrets innstilling: Styret støtter dette forslaget. 

 



5.6. Forslag fra revisor Ingrid Haugen 

Norsk Puddelklubb har offentlig godkjent regnskapsfører og er ikke lovpålagt å ha revisor, derfor 

slutter klubben med revisor, så lenge godkjent regnskapsbyrå benyttes. 

Styrets innstilling: Styret foreslår at det legges til i lovene for Norsk Puddelklubb at revisor ikke er 

påkrevet dersom det benyttes offentlig godkjent regnskapsbyrå til å revidere regnskapet. 

Formuleringen forelegges NKK og er avhengig av deres godkjennelse. 

 

 

 

  



 

 
6. VALG:  
 

STYRET 

LEDER Eli Hall          På valg, 2 år særskilt, tar gjenvalg 

NESTLEDER  Tone Rognstad      Ikke på valg, 1 år igjen 

STYREMEDLEM Gro Bjørndalen På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

STYREMEDLEM  Laila Vold              På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

STYREMEDLEM Heidi Løken Ikke på valg, 1 år igjen 

VARAMEDLEM Inger Halle Skagen                 På valg, 1 år, tar gjenvalg  

VARAMEDLEM Laila Johansen På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg 

 
Valgkomitè 

Leder   Tone Bekkåsen Fischer            Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem  Anne Myhrbraaten Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem  Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 

Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
Revisorer   
Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 

Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 

 
 
 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 

Leder, 2 år, særskilt Eli Hall 

Styremedlem, 2 år Ylva Freed 

Styremedlem, 2 år Åshild Nerholm 

Varamedlem, 1 år Inger Halle Skagen 

Varamedlem, 1 år Mona Fegri 

 
 

Valgkomitè  

Medlem, 2 år Hjørdis Sævareid 

Varamedlem, 1 år Trine Schippers 

 
 

Revisorer  

Vararevisor, 2 år Hjørdis Sævareid 

 
  
 
 

           
 

 
           


