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SAK: Ekstraordinært årsmøte 

STED: Herøyahuset 

Dato: 05.03.2020  

Klokken: 1800 

Møtereferent: Hans Jacob Beck 

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte – disiplinærsak, Sletta Hundeklubb 

Sak nr Tema Kommentar 

1 Godkjenning av inn-
kalling og dagsorden 

Godkjent i hht vedtektene. 
 
 

2 Fremmøtte  Det møtte 20 medlemmer med møte- og stemmerett i hht vedtektene. Det var 4 
fullmakter, alle fra medlemmer med møte- og stemmerett. Medlemsstatus ble 
sjekket ift medlemsregisteret. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Disiplinærsak 

  

Det var forberedt en eventuell eksklusjon av et medlem i Sletta hundeklubb. 
Dette var gjort med hjemmel i vedtektenes §§ 3.1, 3.4 og 3.5. 
 
Vedkommende ble underrettet om saken 19.2.20 i hht. vedtektenes krav, og 
mottok innkalling til møte og et brev med orientering om saken. Det ble infor-
mert i brevet at eventuell ekskludering vil skje fra møtedato for ekstraordinært 
årsmøte, 5.3.20. 
 
Vedkommende valgte å melde seg ut av Sletta hundeklubb pr 22.02.20. Dette 
ble meddelt Styret skriftlig fra vedkommende.  
 
Styret valgte å gjennomføre prosessen med det ekstraordinære årsmøtet selv 
om vedkommende ikke lenger var medlem.  Styret i Sletta Hundeklubb søkte 
også råd i Norsk Kennelklubb (NKK) for å se om det var sammenlignbare saker. 
Det var det, og dermed ble NKK-saken veiledende for hvordan det ekstraordi-
nære årsmøtet skulle avholdes og hvordan saken skulle behandles.  
 
Styret innhentet en juridisk betenkning i forhold til hvordan gjennomføringen av 
årsmøtet skulle håndteres. Betenkningen konkluderte med at klubbens vedtek-
ter umuliggjør at et utmeldt medlem har møte- og stemmerett. 
 
Styret ble kjent med at vedkommende sendte ut en mail den 4.mars 2020 uten 
at vedkommende visste om mailen gikk til medlemmer eller ikke – noe som ty-
delig framgikk av mailen. En rekke personer i klubben ble eksponert. Det ble på 
det ekstraordinære årsmøtet redegjort for/dokumentert at brevet inneholdt 
usanne forhold. Det kom tydelig frem på nevnte møte at også disse forholdene 
ble oppfattet svært illojalt og ikke forenlig med klubbens vedtekter. 
  
Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt med følgende agenda: 

• Valg av møteleder 
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• Gjennomgang av bakgrunn for prosessen med eventuell ekskludering
fra klubben – jmf. klubbens vedtekter

• Gjennomgang av varsling og brev til vedkommende 
• Gjennomgang av bakgrunnen for eventuell eksklusjon. Eksempler fra

perioden før oktober 2016 (interimsstyret) og tiden videre frem til i
dag ble referert til, og det ble vist dokumentasjon

• Mailen fra vedkommende nevnt ovenfor ble gjennomgått. Det kunne 
dokumenteres at påstander i mailen ikke medførte riktighet og var
misvisende 

• De fremmøtte til ekstraordinært årsmøte fikk anledning til å stille
spørsmål, kommentere og diskutere saken

• Det ble foretatt avstemming (hemmelig), og følgende ble resultat:
o 22 stemte FOR å ekskludere vedkommende fra Sletta hunde-

klubb
o 2 stemte MOT å ekskludere vedkommende fra Sletta hunde-

klubb
• Avslutningsvis ble det oppfordret til ro i saken, og Styret tar beslut-

ningen fra det ekstraordinære årsmøtet til etterretning

Vedkommende er orientert om utfallet av saken. 

Styret Sletta Hundeklubb, 10.03.20 

Signaturer på protokoll fra ekstraordinært årsmøte: 

_________________ 

________________ 

Gitte Uldal 

Morten Bjørkly Stoltz 
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