
 

Protokoll 

Møte i styret i Norsk Eurasierklubb 12.03.20 
Tilstede: Britt-Ingunn, Ronny, Laura, Geir, Camilla, Lisbeth 

Sted/tid: Videomøte via Messenger, kl 20.00 

 

 

1. Korona-situasjonen 

Mottatt mail fra NKK 12.03.20.  

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/klubber/forbunds lover avvikes hva 

gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. 

NKK anmoder om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubben/forbundets styre gjør 

i denne sammenheng. 

 

Styret har fått 2 ulike valg på løsninger: 

1 - Årsmøtet 2019 utsettes på ubestemt tid 

2 - Årsmøtet 2019 avlyses. Styret sitter da til årsmøtet 2020. 

 

 

Årsmøte for Norsk Eurasierklubb 

Ulike løsninger for å avholde årsmøtet eller deler av årsmøtet blir diskutert, men grunnet 

regler for gjennomføring av f.eks. valg finner ikke styret mulige løsninger som gjør det mulig 

å følge klubbens regelverk. 

Ifølge risikovurdering fra FHI antas det at koronaviruset vil være på retur først i løpet av 

høsten. Skulle dette bli tilfelle vil man,  om man skal følge klubbens regelverk om 

årsmøtefrister, ikke kunne innkalle til årsmøte igjen før mot slutten av året.  

Siden man ikke vet hvor lenge denne ekstraordinære situasjonen vil vare finner styret det 

mest hensiktsmessig å avlyse årsmøtet 2019. Dette også for å gi forutsigbarhet for våre 

medlemmer.  

 

Enstemmig vedtatt - Årsmøtet 2019 for Norsk Eurasierklubb avlyses, styret blir sittende til 

årsmøtet 2020 

Innkomne forhåndsstemmer til årsmøtet 2019 makuleres. 

 

På årsmøtet 2020 må da følgende styre velges: 

Leder - 1 år 

Nestleder - 2 år 

2 Styremedlemmer - 2 år 

1 Styremedlem - 1 år 

1 Varamedlem - 1 år 



Ekstraordinært årsmøte for Norsk Eurasierklubb avdeling Østland. 

NEK avdeling Østland er p.t. uten styre ettersom det ikke ble valgt inn nytt styre på det 

ordinære årsmøtet. 

Det var ikke kommet noen kandidater til valg til det ekstraordinære årsmøtet. 

Siden man ikke kan gjennomføre ekstraordinært årsmøte påtar styret i NEK seg å fungere 

som interimstyre i NEK avdeling Østland  

 

Enstemmig vedtatt - Årsmøtet 2019 for Norsk Eurasierklubb avdeling Østland utsettes på 

ubestemt tid. 

 

 

 

Valgkomité - Ronny kontakter gjenværende medlem. 

Et eventuelt ekstraordinært valg på medlemmer til valgkomité vil avholdes når situasjonen 

tilsier at det er mulig. 

 

Revisor - Britt-Ingunn tar kontakt 

 

 

Styret i NEK følger oppfordringen til NKK om å informere våre medlemmer om vedtak som 

blir gjort om endringer vedrørende årsmøtet. 

 

Britt-Ingunn formulerer skriv. 

Laura legger ut på facebook/hjemmeside og sender infomail til medlemmer. 

 

 

 

Årskonkurransen gjennomføres som planlagt. 

Resultater offentliggjøres på facebook og hjemmeside 21.mars 

 

 

 

 

Referent: Laura  

Møtet avsluttet kl 20:30 

 

 

* Oppdatering 13.03.2020 

Medlem i valgkomité, Trude Arnesen Svarttjønneng, sitter til årsmøtet 2020 

 

* Oppdatering 14.03.2020 

Revisor, Ann-Vigdis Strand, sitter til årsmøtet 2020 

 

 


