Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling lørdag 2. april 2016,
kl. 11:00 i NKKs lokaler, adr. Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo

DAGSORDEN
1. Valg av møteleder, referent og med referent, 2 til tellekorps og 1 observatør fra valg komiteen, samt 2 til å
underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Årsberetning.
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
5. Aktivitetsplan.
6. Innsendte forslag.
7. Valg.
1. VALG AV OVENNEVNTE
2. GODKJENNING AV INNKALLING
3. ÅRSBERETNING 2015
Styrets sammensetning fra
26.04.2014 - 18.04.2015
Leder
Elisabeth Sørenssen
Nestleder
Ann Kristin Sletnes
Sekretær
Heidi Albrigtsen
Styremedlem Gro Bjørndalen

Styrets sammensetning fra
18.04.2015 – 2.4 2016
Leder
Elisabeth Sørenssen
Nestleder
Ann Kristin Sletnes
Styremedlem Heidi Albrigtsen
Styremedlem Bente Tyrholm

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Laila Godager
Bente Tyrholm
Mette Marie Nilsen

Laila Godager
Gro Bjørndalen
Bente Bjerkaas

STYREARBEIDE:
Det har blitt avholdt 3 styremøter i perioden januar 2015 -GF 18.04.2015 og 9 styremøter i
perioden GF 18.04.2015 -GF 02.04.2016. Møtene har vært fysiske med noe deltagelse på Skype grunnet
geografiske forhold. I tillegg utstrakt kommunikasjon i forbindelse med utstillinger. Styret har vært representert på
alle våre arrangement. Det har vært avholdt aktiviteter gjennom hele året med flere klippekurs/pelsstellkurs, LPstevne, MH-beskrivelse, handlertrening, sporkurs, freestylekurs og puddeltreff/medlemsmøter. I forbindelse med
NKKs European Dog Show i september avholdt vi et raseshow i tillegg til klubbens årlige utstilling i Solberghallen i
juni. Dommere i september var Carlos Fernandez Renau, Marlene Carter, Kerstin Nilsson og i juni ble de voksne
bedømt av Dragana Bujisic Vasiljevic mens Bente Bjerkaas dømte valpene.
Styret har i tråd med styrets og årsmøtetes ønske vedr. måleregler og praktiseringen av disse hatt et fellesmøte og
en oppfølgende dialog med NKK i forhold til NPKs ønske om fellesnordiske måleregler, helst fra 01.01.2016. I
januar 2016 har vi blitt orientert om at NKKs nye særkommite for utstillinger, oppstart 1.12.2015, har tatt tak i
saken og at det i løpet av 2016 på et nordisk plan, blir arbeidet med felles nordiske utstillingsregler. NPKs
innspill/ønske vil være en del av dette arbeidet.
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NPK har hatt en årlig avtale med finn.no. Det viste seg at vår annonse ble tatt av og på uten at vi fikk forklaring på
årsak. Det viser seg at finn.no har endret policy og ønsker ikke raseklubber som annonsører, kun enkeltannonsering
for valpekull. NPK har etterspurt seriøsiteten til den holdningen da vi mener det er en service for valpekjøpere å
motta raseinformasjon uten at det har nyttet. Da NKK i sin tid var pådriver for dette har vi informert NKK om
endringen.
Aktivitetsplanen har blitt løpende oppdatert. Protokoller fra HS-møter og andre møter publiseres fortløpende på
vår webside. Arrangement blir kunngjort på web/fb, noen også referert. Fyldigere referat, spesielt fra aktivitetene
har blitt presentert i Puddelposten. Styret vil være representert på nordisk puddelkonferanse som vil bli avholdt i
regi av SPK i Stockholm ultimo februar 2016.
Facebooksiden ble startet opp våren 2014 som et supplement til websiden mht informasjonsflyt til medlemmene.
Siden er åpen for alle og driftes av et frivillighetsteam som består av Laila Godager, Marit Fallang og Nina C.
Solberg. Denne tjenesten er en informasjonskanal, ikke et diskusjonsforum og vi ber om at dette respekteres.
Vi har også i år hatt rasestand på EDS (European Dog Show), - takk til messegeneral Bente og de trofaste hjelpere
med Helle og Camilla i spissen. Årets stand ble ekstra lang med mye interesse for rasene våre .
Interessen for aktivitetene våre har i år vært veldig bra. Puddeltreffene holder stand med flott oppmøte av både
nye og gamle deltagere og det ble en hyggelig årsavslutning ble det med tapasjulebord i godt selskap med 2&4bente på Blommenholm.
ANTALL REGISTRERTE PUDLER:
2010 2011
Dvergpuddel
221
181
Mellompuddel 205
200
Storpuddel
289
289
Toypuddel
106
102

2012
180
164
336
110

2013
189
172
254
90

2014
149
169
265
111

2015
115
155
262
83

SUNNHETSUTVALGETS BERETNING v/ Ida Myhrer Stø:
Sunnhetsutvalget har bestått av Ida Myhrer Stø, Karin Handegård Westereng og Helen Skog Tronvold. Klubbens
RAS dokument har blitt godkjent, med skryt fra NKK og er publisert både på NKKs og NPKs websider. Vi har fortsatt
spørreundersøkelsen i samarbeid med veterinærhøyskolen gående, selv om den skulle vært avsluttet høsten 2015.
Dette fordi det fremdeles er for få svar til at materialet kan brukes. SU har igjennom året svart på en del
helserelaterte henvendelser samt noen spørsmål ang avl. SU har også ansvaret for å skrive listene over
helseresultater som publiseres i puddelposten. Oppdretterkonferanse ble avholdt høsten 2015, men foredrag fra
veterinær og NKK ansatt Kristin Prestrud, samt SUs medlemmer Ida Myhrer Stø (Msc genetikk) og Karin Westereng
(veterinær).
VALPEFORMIDLINGENS BERETNING v/ Bente Tyrholm:
Det er formidlet 63 valpekull.
8. kull toy - toy/ dverg, 13 kull dverg, 15 kull mellom og 27 kull store.
9 hunder er satt på fòr / omplassert.
Fortsatt er det flere som ikke bruker sjemaet som ligger på hjemmesiden under valpelisten når de melder inn kull,
vi oppfordrer til økt bruk av dette. Mrk at info må legges inn i alle postene for at sjemaet kan sendes inn.
Kullene får ligge på listen så lenge det trengs om man ber om dette, ellers tas de av listen når valpene er 8 uker.
Ved påvist drektighet kan kull legges ut som forventet opp mot fødsel.
Det merkes på henvendelsene pr mail at annonsen på Finn.no er tatt bort.
AKTIVITETSKOMMITÈENS BERETNING v/ Bente Tyrholm:
Det har vært avholdt 11 puddeltreff med forskjellige aktiviteter som f.eks spor, ringtrening og lydighet.
På puddelsprinten har det deltatt 93 ekvipasjer
Fordelt på 20 toy, 15 dverg, 17 mellom og 41 store.
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FACEBOOKSIDEN
Facebooksidens redaksjon: Marit Fallang, Laila Godager og Nina C.Solberg
Facebooksiden har passert sitt andre år, og antall følgere er i skrivende stund 1389 personer. Vår rekkevidde øker
jevnt hele tiden, og Facebook er en fin måte å nå ut med informasjon til medlemmene på i tillegg til websiden.
Innholdet på siden er alt fra viktige dokumenter om rasen, tilbud til medlemmene om kurs og invitasjon til aktuelle
arrangementer. Vi vil også gjerne dele bilder fra kurs, arrangementer og treff. Dette får god respons, og fører til at
flere får kunnskap om hva klubben og puddelmiljøet kan tilby. Fint for både hunder og eiere.
Siden betjenes av en redaksjon, og man er derfor ikke i direkte kontakt med styret slik det kan være lett å tro. Vi
svarer på enkle spørsmål, men må ofte henvise til klubbens ordinære e-postadresse når det gjelder spørsmål som
må besvares av styret. Det samme gjelder ved annonser og invitasjoner til arrangementer, der må arrangøren
kontaktes direkte ved spørsmål.
I kommende år ønsker vi at facebooksiden skal få enda flere følgere, og enda mer hyggelig og informativt puddelstoff og bilder å formidle. Facebook-teamet produserer ikke eget stoff, men deler det som blir tilsendt fra styret og
grupper. Enkeltmedlemmer er velkommen til å sende inn bilder og kortfattet referat fra ulike arrangement som er
av allmenn interesse, som for eksempel MH og LP.
KLABs (Komiteen for Lydighet, Agility og Brukshundarbeide)
Klab har hatt 4 møter.
Styret i Klab 2015:
Leder: Bente Tyrholm
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen
Lydighet: Lise Kjos, Helene Gautier og Jeanette Hvalby
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli
Lydighet:
Lydighetsstevnet ble i år avholdt innendørs i Drammen hundepark 23. august
Dommer var Stein Feragen
Ringsekretær var Lise Kjos og Jeanette Hvalby.
Klasse 1. – 12 stk / 8 pudler
Klasse 2. – 4 stk
Klasse 3. – 2 stk
Klasse Elite – 1 stk
Beste puddel var vinneren av kl 1. – Int ch NV 2013 Splash Indiana Jones.
MH (mentalbeskrivelse)
26. og 27. september ble det avholdt MH på Hauerseter
16 hunder var påmeldt herav 9 pudler.
Dommere var Ann_Merethe Rønning, Heidi Lernæs og Marianne Ono Njøten.
Testleder var Merethe Greaker.
MH – Figurantkurs:
Figurantkurs for MH ble avholdt 22. august.
8 deltagere ble godkjente figuranter av Sverre Kirkemo.
BRUKS

(Spor + Feltsøk + Lydighet)
NPK har ingen mestvinnerlister for bruksgrenene i 2015, noe vi håper å få til i 2016..
Vi vil fremheve to ekvipasjer som har markert seg i konkurranser i 2015
Klasse C
Betina Schjeldrup med Storpuddel Elvis
547 poeng. (Gratulerer med opprykk til klasse B)
Klasse B
Mette Dahl Med Storpuddel Mocca
502,5 poeng (Gratulerer med godkjent)
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UTSTILLINGER/STEVNER:
a) Det har vært 82 utstillinger med pudler i 2015.
b) NPKs årlige utstilling ble avholdt 1. juni i Solberghallen.
Dommer: Dragana Bujisic Vasiljevic. Dommer valp: Bente Bjerkaas
Det var påmeldt 121pudler fordelt på dverg:3valp+24voksen &mellom: 3valp+27voksen & stor:7valp+32voksen
& toy: 6valp+19voksen .
c)NPKs utstilling i forb. med EDS ble avholdt 5.september i Norges Varemesse Lillestrøm.
Dommere : Carlos Fernandez Renau: storpuddel:29voksen+2valp. Marlene Carter: mellompuddel:21voksen+6valp
Kerstin Nilsson: dvergpuddel:22voksen+3valp, toypuddel:23voksen+4valp.
MESTVINNENDE EKSTERIØR 2015:
Storpuddel
N UCH NV-14 NORDV-14 NV-15 Da Maya Huffish X Factor
E: Thorvaldsen, Arild O: Torrealba, Zulwika Borges / Sandell, Charlotte
Mellompuddel
N AM FI SE GB UCH NJV-13 NV-14-15 Montserrat Caballe
E/O: Åge Gjetnes
Dvergpuddel
N FI DK SE UCH NORDV-14 KBHV-14 JWW-14 SEV-15 DKV-15 Sjarmtrollet's Livselsker
E. Sletthaug, Anne Mette O: Hattmyr, Ann-Mari
Toypuddel
NORD UCH EUW-15 Risdan's One More Kiss
E: Stø, Ida Myhrer / Helleberg, Anne Karin O: Risdan, Daniela

MESTVINNENDE VETERANER 2015:
Storpuddel
INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15 Ankaru's Crack The Code
E / O: Helleberg, Anne Karin
Mellompuddel
Rosita
E: Torgersen, Jane Nybø O: Aasen, Nina
Dvergpuddel
CMKU N UCH Eugenios Black Mail
E / O: Fischer, Tone Bekkåsen
Toypuddel
Ingen veteran toypuddel stilt i 2015

MESTVINNENDE SAR 2015:
Storpuddel
Shirkus Graystone Cantilla
E: Myklevold, Cathrine O: Tyrholm, Bente og Kristine
Mellompuddel
Happy Life Ziggy Stardust
E: Steine, Nina Kjersti O: Säverholm, Ruth
Dvergpuddel
N SE UCH EUW-15 NV-15 Eugenios Super Trouper
E: Bjørkvold, Terje O: Fischer, Tone Bekkåsen
Toypuddel
NJV-15 NV-15 DKJV-15 DKV-15 Escada Hug Me
E: Wilse, Andrea/Sørenssen, Andre/Sørenssen, Elisabeth. O: Sørenssen, E.

AGILITY MESTVINNER RESULTATOVERSIKT 2015:

De var 44 pudler som konkurrerte i 2015. I tillegg kommer jo alle pudlene som trener agility uten å
konkurrere. Kjempegøy at så mange pudler koser seg med agility. Det er en sport som egner seg for
spretne, løpeglade pudler. I år var det erfarne karer som vant i alle klassene. Gratulerer til vinnerne og
alle deltagerne.
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KLASSE 1:
1. Foxy og Per Eriksen NO46611/13 Small, 14 feilfrie løp! GRATULERER!
2. Jennyrose's Black Diamond Effect og Merete Blomberg NO37209/10 Small, 7 feilfrie løp + 0,06 feil.
3. Ars Nova's Fidelis Pixie og Elin Jensen Tveit NO47139/13 Large, 5 feilfrie løp.
KLASSE 2:
1. Marielle Hinkel Pinkel, Bosco og Svein Hveding NO57160/10 Medium, 6 feilfrie løp! GRATULERER!
2. Foxy og Per Eriksen NO46611/13 Small, 5 feilfrie løp.
3. Indiana Shira og Rune Huseby NO51722/09 Small, 3 feilfrie løp.

KLASSE 3:
1. Black Norone's Nokia og Per Eriksen NO16463/05 Small, 17 feilfrie løp! GRATULERER!
2. Pinocchio’s Eomer og Annelise Scharffscher FI55853/10 Medium, 16 feilfrie løp!
3. Happy Life Charantia Ziwa og Inger Sørlie S35201/2009 Small, 5 feilfrie løp.
MESTVINNENDE I AGILITY 2015:
Klasse 1
Foxy og Per Eriksen
Klasse 2
Marielle Hinkel Pinkel, Bosco og Svein Hveding
Klasse 3
Black Norone's Nokia og Per Eriksen
MESTVINNENDE I LYDIGHET 2015:
Klasse 1
Splash Indiana Jones
Klasse 2
G-Diggers Barney
Klasse 3
Quiara Quadora Avrina

M
M
S

Janne Evertsen
Ylva Freed
Marianne Johannesen

RALLY LYDIGHET 2015:
Klasse 1
Quiara Quadora Avrina
Klasse 2
Mydele`s Georgine
Klasse 3
Shirkus High Teck

S
S
S

Marianne Johannesen
Marianne Johannesen
Lise B Fredriksen

PUDDELPOSTEN:
Puddelposten har hatt 3 utgivelser i 2015. No 2&3 ble slått sammen grunnet omlegging av layout og bortsetting av
dette. Redaksjonen for Puddelposten: Ann-Kristin Flo Larsen (redaktør) og Anne Myhrbraaten ønsket å avslutte pr
PP2 men har fortsatt under forutsetning av de kun samler inn stoff.
Utstillingsresultater og Mestvinnerlistene er skrevet av Kristin Eivindvik.
Listene for SAR-fargene er skrevet av Margrethe Toubro.
Lydighetsstoffet har KLAB skrevet og Agilitystoffet har Anne Christine Brenne vært ansvarlig for.
Helseresultater er skrevet av Sunnhetsutvalget ved Ida Myhrer Stø.
Oppdretterlister og hannhundlistene er oppdatert av Elisabeth Sørenssen. Hun har også ansvar for NPKs nettsider.
MEDLEMSTALL:
År
Norsk Puddelklubb
Gruppe Rogaland
Gruppe Nordenfjeldske
Gruppe Nord

2011
1445
129
171
119

GRUPPENE: Se egne sider.

5

2012
1377
100
172
107

2013
1353
87
169
101

2014
1350
84
163
97

2015
1353
85
152
92

4. REGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG BUDSJETT:
REGNSKAP: Se egne sider. Legges frem før årsmøtet
REVISJONSBERETNING: Se egen side i forbindelse med regnskap.
BUDSJETT: Se egen side i forbindelse med regnskap.
5. AKTIVITETSPLAN 2016: Se egen side på web, oppdateres fortløpende.
6. INNSENDTE FORSLAG:
1.

Forslag fra styret:
Styrehonoraret kr. 45 000,- i.h.t. budsjett og uforandret fra i fjor. Beløpet fordeles innad i styret på
bakgrunn av ansvar og arbeidsmengde.

2.

Forslag fra styret:
Loverndringsforslag. NKK la opp til felles lovmal for samarbeidende klubber, den godkjent på årsmøtet
i 21.04.2012 og deretter innsendt til NKK. I april 2015 mottok vi beskjed fra NKKs lovkommitee at noen
punkter måtte endres. Dette gjelder:
a)§1-3 Definisjoner.
Klubbens organer:
- Generalforsamlingen
- Ekstraordinært Generalforsamling
- Styret
- Valgkomite
-” Distriktsavdelinger”
fjernes her da NKK da krever at avdelingene da også skal behandles i §3-4 som
omhandler generalforsamlingens behandling. Ihht NKKs lovmal er det valgfritt å føre opp
avdelinger. Ved å slette distriktsavdelinger i §1-3 skal det heller ikke behandles i §3-4 og
da opprettholder vi vår organisasjon som den fungerer i dag.
b)§3-2 Møte og stemmerett.
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett
og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte på saker. Forhåndsstemmer tillates bare ved
personvalg.
”Hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn, se under valg/stemmeseddel.”
NKK krever at dette presiseres i lovverket
Endres til: Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved
innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at
stemmegivningen skal være hemmelig.
Prosedyre: Stemmeseddelen legges i en egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i en
konvolutt merket valg GF 21.04.12., medlemmets navn, adr. og medl.nr. Denne konvolutten
sendes så pr.post til Norsk Puddelklubb.Ved forhåndsstemme er kun original stemmeseddel
gyldig.
c)§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
”For å være valgbar til styreverv kreves gyldig medlemskap eldre enn 3mnd.”
Dette punktet fjernes da NKK mener det ikke kan være et krav.
d) §4-3 Styrets oppgaver er og:
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
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velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret, oppnevne representant
til ”NKK-regionen”
endres til NKKs representantskap

3.

Forslag fra Aina Tonerud:
Det bør lovpålegges styret å legge ut styrereferater HVER måned om hva styret arbeider med. Dette
for at medlemmene skal få et innblikk i og holde seg oppdatert om hva klubben jobber med.
Styrereferatene bør heller ikke være av stikkordsart og kryptiske, men forklarende om hva postene
gjelder.

4. Forslag fra Karoline Sire:
Forslag om å fjerne avlssperre på flerfarget puddel
Fordeler
Man får hundene inn i et system, og har mulighet til å registrere resultater av helsetester og mentaltester,
hvilket kan komme hele puddelrasen til gode
Kan bli lettere å omsette flerfargede valper som dukker opp tilfeldig fra ensfargede foreldre, om de er mer
akseptert (avlssperre skriker ikke akkurat aksept), så oppdrettere ikke trenger å skjule, eller i verste fall
avlive flerfargede valper.
Mange av de flerfargede i avl i dag er bærere av flerfarget, spesielt toy/dverg. Til dags dato har jeg enda
ikke sett resultat av en DNA test for småvariantene, som har vært fri for alle flerfargede gener man kan
teste for. Fjerning av avlssperre kan på sikt føre til mer åpnehet, og registrering av valpene med den
faktiske fargen de har, slik at det vil bli lettere å se hvilke hunder som er bærere. Da kan man unngå
kombinasjoner av disse om man ikke ønsker flerfarget.
Kan gi puddelen et oppsving i popularitet. Per dags dato avles det mye puddelblanding, omtrent hver uke
ligger et nytt kull på finn, og prisene er gjerne 15-20.000, både for blandinger, og «rene» pudler uten
papirer. Mange argumenterer for blandinger med at de vil ha andre farger, men ønsker fremdeles en
røytefri hund. Ved å fjerne avlssperre på flerfarget vil det neppe øke antallet oppdrettere veldig mye i
forhold til i dag, men noen flere kull per år vil det nok bli. Kjøpere vil da kunne sette seg på ventelister hos
disse oppdretterne, i stedet for å ta den første og beste blandingsvalpen de finner, som bare kanskje har
noen av de gode puddelegenskapene, eller kjøpe en overpriset «puddel» uten mer info enn navn på mor
og far, og ikke en eneste helsetest. Med oppsving i popularitet mener jeg ikke at flerfarget kommer til å ta
over marked for ensfarget, til det stiller de ikke veldig sterkt som konkurrent, men om fem personer som
hadde tenkt å kjøpe en blandingshund, kjøper en puddel i stedet, vil de kunne påvirke sine venner, familie
og omgivelser til å også velge en renraset, registrert puddel, om de skal kjøpe valp, i stedet for en
blanding. Vips så ha man ti nye kjøpere, femten nye kjøpere, osv.
Ulemper
Siden de fleste former for flerfargede gener er recessive, vil det på sikt være mulig å avle bort ensfarget .
Det er likevel meget usannsynlig at noe slikt skjer, med mindre så godt som alle oppdrettere går inn for
det.

Alternativ
Tilby de flerfargede pudlene å registrerers som Chien particolore à poil frisé
Fordeler
- Man får hundene inn i et system, og har mulighet til å registrere resultater av helsetester og
mentaltester, hvilket kan komme hele puddelrasen til gode
- Man kunne åpnet for å stille ut hundene, og forhåpentligvis fått mer fokus på eksteriør, som ofte ikke
er helt på topp hos flerfargede.
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Ulemper
- Chien particolore à poil frisé vil ikke bli godkjent som rase på mange år, evt aldri, da det kreves et
visst antall registrerte hunder før FCI vurderer opptak av rasen. I 2015 har mindre enn 10 flerfargede
pudler blitt omregistrert.
- Rasen vil neppe være levedyktig med lukket stambok, man vil dermed ha behov for ensfarget puddel
i avlen. Avkom av disse vil i mange tilfeller bli ensfarget, og vil da ikke være godkjent i henhold til
CPPF standard, og diskvalifiseres på utstilling. Dette kan være medvirkende til å bremse avlsarbeidet,
selv om det skulle være tillatt med ensfarget i avlen, og alle avkom med registrert som CPPF.
7. VALG:
STYRET:
LEDER
NESTLEDER
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Elisabeth Sørenssen
Ann Kristin Sletnes
Laila Godager
Bente Tyrholm
Heidi Albrigtsen
Gro Bjørndalen
Bente Bjerkaas

Valgkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Vara, på valg for 1 år

På valg , særskilt, tar ikke gjenvalg
Ikke på valg, særskilt, valgt for 2 år i 2015
På valg , 2 år, tar ikke gjenvalg
Ikke på valg , valgt for 2 år i 2015
På valg , 2 år, tar ikke gjenvalg
På valg , 1 år, tar ikke gjenvalg
På valg , 1 år, tar ikke gjenvalg

Tone Bekkåsen Fischer
Anne Myhrbraaten
Hjørdis Sævareid
Trine Schippers

Ikke på valg, 2år, valgt i 2015
Ikke på valg, 2år, valgt i 2015
Ikke på valg, 2år, valgt i 2015
På valg, 1 år

Nina Solberg
Elisabeth Engemoen

Ikke på valg, 2år, valgt i 2015
Ikke på valg, 2år, valgt i 2015

Revisorer:
Revisor
Vararevisor

VALGKOMITÈENS INNSTILLING:
Styret:
Leder, særskilt , 2 år
Nestleder, særskilt, ekstraordinært 1år
Styremedlem, på valg for 2 år
Styremedlem, på valg for 2 år
Varamedlem, på valg for 1 år
Varamedlem, på valg for 1 år

Ann Kristin Sletnes
Tone Rognstad
Kjersti Rolfsen
Kine M. Sletnes
Eli Hall
Helene Gautier Aarheim

Valgkomitè:
Varamedlem, på valg for 1 år

Trine Schippers

Valgkomitèens beretning v/Tone Bekkåsen Fischer
I år tar ingen av de styremedlemmene som er på valg gjenvalg, det bød på utfordringer.
Det har heller ikke dette året kommet inn noen forslag fra våre medlemmer til kandidater.
Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè og vi har funnet
kandidater til å besette alle verv.
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