
                                                                                    

 

 
 

REFERAT 
FRA 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I  
AUSTRALIAN SHEPHERD KLUBB NORGE 

4. FEBRUAR 2014 
kl 19.00 

Stasjonkameratenes Hus, Drammen 
 
 

Mer enn 10% av medlemsmassen ønsket at Ekstraordinært årsmøte skulle avholdes da det var 
avdekket økonomisk rot. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg av møteleder , protokollfører og 2 underskrivere 
2. Mistillit til leder pga økonomisk rot 

 
 
1. Valg av møteleder og referent 
 
Gondola Guttormsen ble valgt til møteleder og Bente- Lise Gundersen tok på seg jobben som 
protokollfører. Til underskrivere ble valgt Lene Rønningen og Christine Røkaas. 
 
2.Mistillit til leder pga økonomisk rot. 
Bakgrunn: 
Valgkomiteen ble i oktober kontaktet av medlemmer med bekymringer ang økonomien til 
ASKN. Det kom fram at leder hadde tatt med seg kassebeholdningen etter Aussiespesialen, 
for å sette dette i banken. Dette var for å hjelpe kasserer som ikke rakk banken før stengetid. 
Summen på kr 17.532,- kom aldri inn på konto. 
Valgkomiteen sendte da et brev (21.nov 2013) til leder og kasserer i ASKN, hvor det ble bedt 
om at regnskap og varebeholdning skulle fremlegges. Det ble gitt 3 ukers frist, fram til 15.des 
2013. 
15.desember mottok valgkomiteen en mail hvor det ble hevdet at pangene var kommet til rette 
og at alt nå var i skjønneste orden. Det ble også sagt at regnskapet «kommer snarest». Det ble 
så gitt en frist på en uke fram til 23.des 2013. Det kom aldri noe regnskap eller varetelling. 
 
Da det ikke ble orden i saken, valgte medlemmene å innkalle til Ekstraordinært årsmøte. Det 
var 13% av medlemmene som sto bak innkallingen. 
 
På møtet: 
Saken ble diskutert av de fremmøtte. Det ble lagt fram mailer etc som har gått i saken, og det 
ble prøvet å kontakte leder på tlf fra møte, uten respons. 
Kasserer derimot, har vært behjelpelig med å fremskaffe månedsbilagene fra banken slik at 
det har latt seg gjøre å lage et regnskap for 2013.  Dette regnskapet kommer ut med                
–kr 10.000,-  , mens det skulle ha gått positivt med kr 7.000 inkludert pengene fra 
Aussiespesialen. 
 



Ekstraordinært årsmøte 2014, valgte enstemmig å avsette leder Siv Sunde og kasserer 
Charlotte Tautra. Det ble dannet et interimstyre som sitter fram til ordinær generalforsamling i 
april 2014. Det skal nevnes at ingen fra styret var til stedet. 
 
Interimstyrets sammensetning: 
 
Leder: Gondola Guttormsen (ny) 
Kasserer: Lene Rønningen (ny) 
Styremedl: Elisabeth Eknes (fra det gml styret) 
Styremedl: Åse Marit Tamburstuen (fra det gml styret) 
Sekretær: Tine Hallre (fra det gml styret) 
 
Interimstyret fikk i oppgave av årsmøte å rydde opp, og vil, hvis ikke pengene er på konto 
10.feb 2014 gå til politianmeldelse i saken. Saken blir også rapportert til NKK. 
 
 
 
 
     

Drammen 8.februar 2014 
 
For 
ASKN 
 
Bente-Lise Gundersen 
(sign) 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------     --------------------------------- 
Lene Rønningen      Christine Røkaas 
 
 

 


