
Norsk Spaniel Klub avd. Agder 

Protokoll fra årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder 
 
 

Sted: Sørlandets dyreklinikk, onsdag 5. februar 2020 kl.19 

Følgende saker ble behandlet. 

1. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 
 

2. Konstituering 
 

a. Opptelling av stemmeberettigedemedlemmer. 

Ved møtestart ble det telt 10 stemmeberettigede medlemmer . 

En person til stede ble oppfattet til ikke å ha stemmerett. Hovedmedlem for vedkommende var til 
stede og mente at familiemedlem tidligere var meldt inn og siden hele kravet var betalt var det 
rart at ikke familiemedlem var registrert. Hovedmedlem avklarte innmelding med hovedstyret 
og viste gjennomført betaling. Saken ble tatt opp til behandling og årsmøtet hadde ingen 
innvendinger til og godkjente at familiemedlemmetfikk stemmerett. Det var da 11 
stemmeberettigede medlemmer.  * Se tekst sist i referatet. 

b. Aud Bergland ble enstemmig valgt som leder for årsmøtet. 
 

c. Som referent ble Maria Ugland valgt. 
 

d. Til å underskrive protokollen ble Heidi Nilssen og Svein Jensen valgt. 
 

e. Til tellekorps ble Svein Jensen, Arild Bergstrøm og Anne May Kvelland valgt. 
 
 

3. Styrets årsberetning for 2019. 
 

Aud Bergland leser gjennom styrets årsberetning. 
 

Det stilles spørsmål om styret har oversikt over hvor mange medlemmer som melder seg ut og 
hvor mange som melder seg inn. Spørsmålsstiller mener dette er mer interessant en kun å se 
på antall medlemmer. Aud Bergland (AB) svarer at den analysen av medlemslistene tilbake i 
tid er ikke gjort. 

 
Det stilles spørsmål til om hvorfor det ikke er mulig å se alle som for eksempel melder seg på et 
arrangement på facebook gruppen. AB svarer at dette har med personverninnstillingene på 
hver enkeltes konto og ikke noe som styres av fb gruppens administrator. 

 
Styrets årsberetning ble godkjent uten andre kommentarer. 

Det er ingen kommentarer til inventar listen. 

 

4. Regnskapet for 2019 
 

Inger C Neset drar gjennom regnskapet for 2019. Det viser et overskudd på 4404,54,-. 



Revisor melder at regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og er ryddig og oversiktlig. 
Regnskap for 2019 ble godkjent uten kommentarer. 

 
5. Aktivitetsplan og budsjett for2020. 

 
Aud Bergland (AB) forteller om de planlagte aktivitetene for 2020: 

 
• Årsmøte 5.e februar 
• Klippekurs på Sørlandets dyreklinikk 3.e mars 
• Utstilling sammen med Retrieverklubben 14.mars i Odderøya hallen 
• Dog Run i sluttet av april. Egen påmelding på FB side. 
• Trening ev kurs rettet mot jaktanleggsprøve og apportprøve hvis vær og 

føreforhold tillater det. 
• Jaktanleggsprøve for spaniels og Apportprøve for spaniels den 29. mars 
• Apportprøve for spaniels - bevegelig 23. aug- 23. sept. 
• Jaktprøve for spaniels 19. sep-20. sep. 
• Treningssamlinger. Alle medlemmer oppfordres til åta initiativ til 

treningssamlinger på klubbens FBside. 

Styret ber om forslag til aktiviteter. 

Medlem foreslår oppfølging av blodsporkurset som var i 2019. 

Det stilles spørsmål til hvorfor det alltid er klippekurs i Kristiansand. Årsmøtet er enige i 
at det er et naturlig «midtpunkt» i Agderfylket, men et forslag fra årsmøtet er at enn ev. 
først finner egnede lokaler for klippekurs for så ev. å lage en meningsmåling på fb blant 
medlemmene for å finne ut hvor de fleste ønsker at kurs avholdes. 

Medlem foreslår utstillingstrening. Et tips er at det er fint å trene i parkeringshuset på 
Sørlandsparken. Der er det belysning og tørt. 

Medlem nevner at Dogweb har avvikende priser for påmelding til utstillingen i mars enn 
det som står i Våre Spaniels. Inger C Neset sjekker dette og korrigerer. 

Inger C Neset drar gjennom budsjett for 2020. 

Ingen kommentarer på budsjett 2020. 

Aktivitetsplanog budsjett godkjennes 

6. Innkomne saker. Mistillit til sittende styre. 
 

Det er innkommet en sak fra Frank Vidar Kvelland (forslagsstiller) på mistillit til sittende Styre. 
 

Diskusjonen på årsmøtet er referatført og undertegnet og ligger som et vedlegg til dette 
referatet. Men med bakgrunn i personvernloven er bare oppsummering og vedtak referert her. 

 
Et medlem henviser til et referat fra Norsk Engelsk Setter klubb der Datatilsynet har fastsatt 
at medlemslister kun kan tilgjengeliggjøres etter samtykke fra medlem eller at det foreligger 
en formålsgrunnet behandling av personopplysningene. Medlemmet mener derfor atstyret 
følger norsk lov. 

 
I innkommet brev vises det til informasjon fra medlemslister. Styrets leder presiserer at 
sittende styre ikke har delt ut medlemslisten til noen, ei heller til forslagsstiller. På årsmøte 



i 2018 bekrefter forslagsstiller at han har medlemslistene, men ønsker ikke å si hvor han har 
dem fra. Forslagsstiller sier at han tidligere har fatt den fra en «sentral person». 
Medlemmene på årsmøte er enige i at dette er et brudd på personvernloven. 

 
Et medlem spør forslagsstiller hva han mener med «klubb i klubben» i forbindelse påstått 
jaktkurs i Vennesla. Forslagsstiller svarer at dette var for en del år siden og at han har en mail 
fra den tid. Årsmøtets medlemmer er uenige i fremstillingen av «klubb i klubben» aktiviteter 
og presiserer at alle aktiviteter bekjentgjøres. 

 
Medlem påpeker at forslagsstiller stadig skaper et klima i klubben som er negativt. Styrets leder 
tar opp at det er lov å være uenige, men det må være på saklig grunnlag og i en god tone. Og at 
vedtak fattet av årsmøte må aksepteres. 

 
Styret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet har tillit til styret og ber om at styret ikke fratrer. 

 
Svein Jensen leverer en støtteerklæring til styret på årsmøtet som protokollføres. 
Støtteerklæringen lyder: 
«Årsmøtet har sett seg lei på at lovlig valgt styre til stadighet utsettes for usaklig kritikk. For 
at avdelingen skal bestå trenger styret arbeidsro. Årsmøtet krever at medlemmer som stadig 
utsetter styret for hets og usaklige påstander slutter helt med dette. Medlemmene ønsker ro 
og oppfordrer hverandre til å kommunisere i en vennlig tone.» 

 
Årsmøtet stemmer over innlevert støtteerklæring. 
Årsmøtet støtter denne med 9 røster For og 2 røster Mot 

 
Årsmøtet stemmer over styrets forslag til vedtak. 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtak med 9 røster For og 2 røster Mot 

 
7. Valg 

 
AB leser gjennom hvem som er på valg. I tillegg til valgkomiteens forslag er følgende forslag 
på kandidater innsendt: 

a. Nestleder: Frank Vidar Kvelland 
b. Varamedlem: Frank Vidar Kvelland 

 
Årsmøtet blir enige om at avstemmingen foretas med håndsopprekning, For og Mot. 

Et medlem kommenterer at vi skal velge på tillit og at han ikke har tillit til Frank Vidar 
Kvelland. 

Heidi Nilssen leder av valgkomiteen legger frem valgkomiteens forslag til styret. Det er ingen 
kommentarer til forslaget. 

 
Følgende velges: 
 
Styret 
Nestleder 2 år 
Aud Bergland foreslåes gjenvalgt av valgkomiteen. Avstemming viser 9 stemmer For Aud 
Bergland og 2 stemmer For Frank Vidar Kvelland 

 

Aud Bergland velges til nestleder for 2 år. 



 
 

Varamedlem 1 år. 
Inge Bergland foreslåes gjenvalgt av valgkomiteen. Avstemming viser 9 stemmer For Inge 
Bergland og 2 stemmer For Frank Vidar Kvelland. 

 
Inge Bergland velges til varamedlem for 1 år. 

 
Varamedlem 1 år. 
Heidi Nilssen foreslåes gjenvalgt av valgkomiteen. Avstemming viser 9 stemmer For Heidi 
Nilssen og 2 stemmer For Frank Vidar Kvelland. 

 
Heidi Nilssen velges til varamedlem for 1 år. 

 
Valgkomiteen 
Leder, Heidi Nilssen 
Medlem 1 år, Henrik Lindeberg Grindheim 
Medlem 1 år, Anne Wahlbeck 
Varamedlem 1 år, Jørgen Strand 

 
Valgkomiteen enstemmig gjenvalgt. 

 
Revisor 
Heidi Nilssen 

 
Revisor enstemmig gjenvalgt 

 
Representanter til RS og NKK avd. Agder 
Representant Inger C Neset 
Representant Aud Bergland 
Vararepresentant Inge Bergland 
Vararepresentant Heidi Nilssen 

Representanter til RS og NKK avd Agder enstemmig gjenvalgt. 

Møtet heves! 

Etter møtet tar Inger C Neset ordet og forteller at Helge Eidsaa er nr 9 på listen over 
sporspanieler 2019 med sin welsh springer spaniel Stella Tunet's Affable Tyron og NSK 
avd Agder ønsker å gratulere Helge med prisen. 

 
Kristiansand 8. februar 2020 

Maria Ugland, referent 

 
 

Heidi Nilssen Svein Jensen 
 

* Etter årsmøtet har styret mottatt en henvendelse om at det ble gjort en feil ved godkjenning av 
antall stemmeberettigede. Norsk Spaniel Klubbs Lover sier lite om håndtering av avvik. Vi har i 
denne saken valgt å legge til grunn et alminnelig juridisk prinsipp, som også fremgår av 
forvaltningsloven. Ved gjennomgang av protokollen viser det seg at denne ene stemmen ikke vil 
påvirke utfallet av voteringene, se forvaltningslovens § 41.(virkningen av feil ved behandlingsmåten). 



Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt 
ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å 
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold 

Vår konklusjon: Det er gjort en feil ved godkjenning av antall stemmeberettigede, men feilen (dvs 1 
stemme) påvirker ikke utfallet av voteringene. Derfor underkjennes ikke årsmøtet. For ordens skyld 
gjør vi oppmerksom på at saken er drøftet med klubbens ordfører Nils Storeng som er advokat. 

Styret i NSK avd. Agder  
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