
Protokoll styremøte i NEK (4- 2018), 22.02.18 
 

Møtested: Skype                                                                                                   
Til stede: Beate, Synne, Silje og Maria                                                 
Fraværende: Per og Kim 
 
 
Gjennomgang av saker  
 
Styrets leder innkalte til hastestyremøte i forbindelse med utsendelse av årsmøtepapirer 
påfølgende dag, fredag 23.02.18. Årsaken til innkallingen var at årsmøtepapirene hittil er 
mangelfulle, da vi mangler både årsberetninger fra distriktskontakter og særkomiteer i NEK, i 
tillegg til sak om database.  
 
Styret må nå ta stilling til hvordan dette skal håndteres, og hvorvidt styret skal sende ut 
mangelfulle årsmøtepapirer, eller utsette årsmøtet fordi saksdokumentene ikke er på plass. 
 
Etter en vurdering i styret, anser vi at det mest hensiktsmessige og rettferdige ovenfor våre 
medlemmer er at vi gjennomfører årsmøtet til avtalt tid. Dette fordi vi vet at flere 
medlemmer har satt av datoen, og noen har også booket flybilletter til møtet.  
 
- Status årsmeldinger fra distriktskontakter og særkomiteer i NEK: 
 
Grunnet teknisk svikt hos nestleders private e- post, har ingen distriktskontakter eller 
særkomiteer blitt forespurt om å sende inn årsmelding til styret. Det konkluderes med at det 
ikke foreligger en ferdig sak på dette til utsending av årsmøtepapirene i morgen. 
 
Styret konkluderer med at medlemmene har rett på å få ettersendt årsmeldinger fra 
distriktskontaktene og særkomiteene, og at disse ikke kan bebreides siden svikten ligger hos 
styret. Det anbefales derfor at resterende årsmeldinger sendes ut sammen med regnskapet 
når dette er klart. 
Sekretær overtar saken, og sender ut henvendelse per e- post fra postmailen til samtlige 
distriktskontakter, med svarfrist 2. mars. 
Styreleder holder kontakt med særkomiteene. Sekretær og styreleder sammenfatter 
dokumentet til utsending etter 2. mars. 



- Status sak database (og tilhørende budsjett): 
 
Det har ikke blitt sendt inn sak om status og redegjørelse vedrørende fremdriften rundt 
innkjøp av database til resten av styret. Fristen for innsending av denne saken var 18. 
februar. Styret avventer en tilbakemelding fra kasserer på om det vil bli ferdigstilt en sak 
som inneholder redegjørelse rundt databaseprosessen eller ikke. Det konkluderes med at 
det ikke foreligger en ferdig sak på dette til årsmøtepapirene i morgen. 
 
Styret konkluderer med at saken om database må sendes ut sammen med regnskap og 
resterende årsmeldinger fra DKer/ særkomiteer, med frist til 2. mars.  Kasserer har ansvar 
for å sende inn saken innen nysatte frist, og redegjøre for saken på årsmøtet i sammenheng 
med klubbens budsjett, samt gi tilbakemelding til resten av styret.   
 
Styret anbefaler å foreslå et ekstraordinært årsmøte for fatting av vedtak for database i 
saksfremlegg. Alternativt må styret redegjøre for at budsjett for database fattes på 
årsmøtet, med forbehold om nytt ekstraordinært årsmøte når klare alternativer til database 
foreligger.  
 
Det ønskes en gjennomgang på neste styremøte med evaluering av prosess i forbindelse 
med årsmøtepapirer. 

 


