
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 
Tirsdag 23.03.2021 kl. 19.00 på Flå Samfunnshus, Ler 
https://goo.gl/maps/nLXgqGk2ZYbH4w6u5 
 

 
 
 
Sakliste: 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Valg av tellekorps 
5. Godkjennelse av innkalling 
6. Godkjennelse av Årsberetning fra Styret 
7. Godkjennelse av regnskap, budsjett og revisors beretning 
8. Godkjennelse av Aktivitetskalender 2021 
9. Innsendte forslag:  
 
 
9.1 Forslag fra Nils Kristian Gimseng: 
Valg av sekretær og kasserer. 
Foreslår at det velges personer inn på de vervene. Dette for å få et mere 
oversiktlig styre, og at de som blir valgt inn vet hvilke verv de skal inn i. og at 
det gir et mere forutsigbart styre. De velges som vanlig med 2 års lengde, dette 
for å unngå at enkelte styremedlemmer sitter med dobbelt rolle. 
Dette er fulgt ut mulig i henhold til NKK’s lovmal for klubber. 
Siterer paragraf 3-4 årsmøtets oppgaver. 
«Alternativt velges direkte funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette 
endres lovtekst tilsvarende opplisting» 
 
 
9.2 Forslag fra Nils Kristian Gimseng: 
Jubileumskomite. 
NPK. gr. Nordenfjeldske er 50 år i 2023. I denne forbindelse foreslår jeg at det 
blir satt ned en jubileumskomite for jubileumet i 23. 
Dette for å lette arbeidet for styret. Styret står fritt i å skaffe kanditater. 
Komiteen må samarbeide med styret. 
 
 
9.3 Forslag fra Bente Martinussen: 
Praksis ved etteranmelding av hund til utstilling  
 
Norsk Kennel Klubb – utstillingsregler (sakset fra NKK’s webside): 
Norsk Kennel Klubb`s utstillingsregler pkt. 4.1.: 
«Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse trykkes i katalogen 
under korrekt rase, kjønn, klasse, samt nummer-rekkefølge innenfor den enkelte rase (ikke 
«B-nummer»).» 

  



Undertegnede og flere medlemmer har reagert på klubbens tilsynelatende noe tilfeldige 
praksis for å etteranmelde hund til klubbens utstillinger. Bakgrunnen for at spørsmålet reises 
er Spesialutstillinger som ble avholdt sommeren 2020 i Trøndelag – den 25. og 26. juli på 
Spongdal. 
Den 26. juli stiller hund i ringen under startnummer 9000. Det understrekes at hva denne 
hunden ble tildelt av premiering på utstillingen er helt uvesentlig her. Det som derimot er 
sentralt er når hunden ble etteranmeldt, og om øvrige medlemmer ble tilbudt samme 
mulighet. 
Saken har tidligere vært tatt opp med Norsk Kennel Klubb v/Utstillingskomiteen, uten at de 
har sett noen grunn til å besvare spørsmålet på en grundig måte. Imidlertid er det ingenting i 
veien for at vår klubb kan lage noen kjøreregler for fremtiden slik at misforståelser unngås. 

  
Forlag til vedtak: 
Absolutt siste frist for å etteranmelde hund til klubbens utstillinger kunngjøres for samtlige 
medlemmer i Norsk Puddel Klubb. Denne fristen for påmelding og betaling av 
påmeldingsavgift kan ikke fravikes. 
 
 
9.4 Forslag fra Bente Martinussen: 
Publisering av styrereferater på klubbens webside etc. 
  
Åpenhet om styrets arbeid er vesentlig av flere grunner – blant annet: 
- Klubben er åpen om hvordan beslutninger foretas. Dette vil imøtegå enhver form for 
ryktespredning og spekulasjoner om hvordan beslutningsprosesser foregår. 
- Åpenhet om styrevedtak vil engasjere medlemmene og inspirere til at så mange som mulig 
engasjerer seg. 
- Både Norsk Kennel Klubb og hunde- og raseklubber for øvrig praktiserer dette i stor grad 
allerede. 
  
Forlag til vedtak: 
Styret referat publiseres på klubben nettplattform med et søkbart arkiv. Eventuelle 
personvernhensyn ivaretas slik at det om nødvendig kun publiseres et forenklet styrereferat 
for medlemmene dersom dette skulle være nødvendig. Praksisen iverksettes umiddelbart. 
 
 
10. Valg: Valgkomiteens innstilling 
 

Leder:     Solfrid Rønning (2 år) 
Styremedlem (sekretær):  Hege Mortensholm (2 år) 
Styremedlem (kasserer):  Hanne Postholm Nilsen (2 år) 
Varamedlem 1:   Benedikte Nordvik (1 år) 
Varamedlem 2:   Gunn Refseth (1 år) 
Revisor:    Mary Skjærvold (2 År) 
Vara revisor   Brit Aune (2 år) 
 
Valgkomite:    Toril Wiggen (leder for 1 år) For Solfrid Rønning 

     Mette Lindboe (2 år) 
     Emilie Strand (2 år) 

Valgkomite vara:  Line-Veronica Westrum (1 år) 
 



 
Innsendte forslag: 
 
Fra Else Mari Edvinsen: Jeg foreslår Solfrid Rønning som leder. Hun er spurt og har svart ja. 
Fra: Anne Lise Toresen og Hege Mortensholm: Vi foreslår Solfrid Rønning som ny leder. 
Forslag fra Helga Mari Hole: Ønsker å fremme Nils Kristian Gimseng til ledervervet. 
Forslag fra Marianne Fossum: Jeg foreslår Nils Kristian Gimseng som ny leder for 
Puddelklubben Nordenfjeldske. Han er gjort kjent med forslaget mitt, og har gitt meg 
samtykke i at jeg kan sende det inn. 
Forslag fra Bente Martinussen: Mitt forslag på leder: Nils Kristian Gimseng. Han er forespurt 
og har sagt ja. 
Forslag fra Toril Wiggen: Jeg foreslår Brit Vanvik Skjøstad som kandidat til valgkomiteen. Hun 
er spurt og har svart ja. 
Forslag fra Anne Lise Toresen: Jeg foreslår Nils Kristian Gimseng som medlem i valgkomiteen. 
Han er forespurt og har svart ja. 
 
 
NB! Martha Strand har etter utsending av forhåndsinnkallingen informert valgkomiteen om 
at hun trekker seg som kandidat til ledervervet. 
 
 
Trondheim 16.02.2021 
 
For valgkomiteen Solfrid Rønning og Christin Kotsbakk 



 

 

 

             ÅRSBERETNING 2020 

 

 

 

 

 

 
Styret har i 2020 bestått av: 
 

Leder:  Martha Strand 

Nestleder: Anne Lise Toresen 

Styremedlem: Hege Mortensholm 

Styremedlem: Kristin Hegglund 

Styremedlem: Rune Hyldmo  

Varamedlem 1: Else Mari Edvindsen – trakk seg i August 

Varamedlem 2: Benedikte Nordvik       

 

Valgkomitè: Solfrid Rønning, Emilie Strand, Christin Kotsbakk – Vara: Line-Veronica Østerløf Westrum 

Revisor:  Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune 

 

 

Styret har hatt 5 styremøter i tillegg til ett ekstraordinært 18.05.  Årsmøtet ble holdt 25.02.2020. 

På grunn av Covid-19 har det vært lite aktivitet utover de to ekstra utstillingene vi fikk mulighet til å arrangere i 

juli 2020.  I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i styreperioden: 

 

Martha Strand, leder 

Innkalling og ledelse av styremøter. 

E-post og telefon-henvendelser. 

Kassererfunksjoner. Regnskap, budsjett og fakturering. 

Hjemmeside og facebook-side. 

Innkjøp til utstillinger. 

Smittevernansvarlig og registrering v/utstillinger 

Kommunikasjon NKK, søknader om utstilling, endringer og oppsett av krtikksystem til ”padder” m.m. 

Ansvarlig for ringpersonell til utstilling, i tillegg dommere til spesialen juli 2020. 

 

Anne Lise Toresen, nestleder 

Planlegging og gjennomføring Øyelysingskveld 2020. 

Boxer-banen, hjelp og veiledning. 

Ansvarlig for klubbens blodspor-kurs, treninger og gjennomføring av Blåbærstevne august 2020. Puddelposten 

 

Hege Mortensholm, Styremedlem 

Sekretærfunksjoner 

Facebook-gruppe, e-post konto, medlemsinfo. 

Aktivitetskalender, mestvinnerlista,  kontakt med kursholdere og dommere. 

Treninger på boxerbanen og i blodsporskogen.  

Forberedelser til årsmøte. 

 

Rune Hyldmo, Styremedlem 

Utstillingsleder alle utstillinger 

Kjøkkenansvarlig utstillinger 

Forberedelser og gjennomføring alle utstillinger. 

Smittevern. 

 

Kristin Hegglund, Styremedlem 

Planlegging og gjennomføring av alle utstillingene, inkl. opp- og ned-rigg. 

Smittevern.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi startet året med Øyelysings- og patella -kveld på Heimdal Dyreklinikk 24. Januar, med stort oppmøte. På 

grunn av gjeldende Covid-19-regler er dette ikke gjennomførbart i 2021, men det er gjort avtale med Ranheim 

Dyreklinikk om gunstige priser for medlemmer av gruppe Nordenfjeldske. 

 

Spesialen og valpeshow ble holdt på Messebygget 8. Og 9. Februar, og på grunn av mange avlyste utstillinger i 

2020, fikk klubben også æren av å arrangere 2 nye spesialer, med StorCert, i slutten av juli.  

 

I mai og juni holdt Anne Lise 2 blodsporkurs, og en trofast gjeng har trent regelmessig gjennom hele sommeren 

og høsten. 22. august gikk Blåbærstevnet i Blodspor av stabelen, se Puddelposten for flotte bilder og artikkel, 

både fra Blåbærstevnet og utstillingene i Juli. 

 

På grunn av Korona-situasjonen har vi måttet innstille mange medlemsaktiviteter i 2020, bl.a. Seminar og 

medlemsmøter.  Vi har, som i 2019, hatt treningsmulighet på Boxerbanen på Bjørkmyr fra mai til oktober – og 

vil fortsette med det også i 2021.  

 

Arrangementene vil bli kunngjort både på hjemmesiden og Facebook. 

 

Klubben har et solid overskudd for 2020, takket være både de to ekstra utstillingene og en god økning i 

Grasrotandel – håper flere sitter igjen med gode gevinster, også ☺  

 

For 2021, ser det ut som pandemien fortsetter og vi har derfor vært nødt til å utsette Puddelspesialen vår i 

Februar og ser frem til hyggeligere dager i godt selskap med Pudler og Puddel-folk 26. Juni 2021. Da som 

utendørsutstilling på Spongdal.  

 

For øvrig viser vi til foreløpig Aktivitetsplan for 2021 og håper ting blir bedre i løpet av året, slik at vi får 

arrangert både kurs og seminarer. 

 

Martha Strand takker av som leder for Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske og gir stafettpinnen over til 

nye krefter. 

 

Vi minner om hjemmesiden vår og Facebook gruppen vår, for nærmere informasjon og bilder fra arrangement, 

www.puddelklubb-nordenfjeldske.no – husk å melde deg på nyhetsbrev, så får du info selv om du ikke er på 

Facebook! 

Klubbmail: puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.com 

 

Vi ønsker alle to og firbeinte et innholdsrikt aktivitetsår og håper å møte mange pudler og hyggelige hundefolk 

gjennom hele året! 

 

 

 

Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske 

http://www.puddelklubb-nordenfjeldske.no/
mailto:puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.com


REGNSKAP	2020	OG	BUDSJETT	2021
NORSK	PUDDELKLUBB	gr.	Nordenfjeldske

REGNSKAP	2020 BUDSJETT	2021 BUDSJETT	2020 REGNSKAP	2019
3201 Inntekt	Utstillinger 	13	936,00 		500,00 	20	000,00 19	064,01
3202 Inntekt	Parkering-Katalog 	5	250,00 	1	000,00 	5	000,00 4	244,74
3203 Påmeldinger	Utstilling 	112	584,00 	43	000,00 	35	000,00 36	099,00
3204 Loddsalg/Kaffe	Medlemsmøter 	1	560,00 		500,00 	2	000,00 2	410,00
3205 Medlemskontingent	Husstandsmedlemmer 	1	800,00 	1	800,00 	1	200,00 1	200,00
3206 Grasrotandel 	14	542,29 	10	000,00 	7	000,00 12	974,57
3207 Påmeldinger	Inntekt	Kurs/Aktiviteter 	3	000,00 	3	000,00 	20	000,00 29	750,00
3208 Aktivitetsstøtte	NPK 	7	950,00 	7	500,00 	7	500,00 7	950,00
3211 Refusjon	Helseundersøkelser	NPK 	4	800,00 		0,00 	4	650,00 0,00
3212 Andre	Leieinntekter	(Tepper/Pad) 		0,00 		0,00 		500,00 1	000,00
3213 Salg	Rosetter 	5	163,00 	3	000,00 		200,00 500,00

	170	585,29 	70	300,00 	103	050,00 	115	192,32

6001 Ekstraordinær	nedskriving	rosetter -	5	000,00 		0,00 		0,00
6011 Avskrivning	på	transportmidler -	1	000,00 -	1	000,00 		0,00 2	460,00
6017 Avskrivning	på	inventar -	2	960,00 -	1	000,00 -	3	000,00 692,18
6100 Frakt,	fortolling	vareforsendelse	(Note	4) -	5	187,00 		0,00 		0,00 0,00
6300 Leie	lokale -	9	500,00 -	7	500,00 -	10	500,00 9	350,00
6301 Innkjøp	Utstyr	til	utstilling -	2	404,76 -	1	500,00 		0,00 2	620,00
6550 Innkjøp	Premier														(Note	5) -	9	696,50 -	5	000,00 -	3	000,00 4	768,50
6554 Innkjøp	Mat,	kaffe,	m.m.	Utstilling	-	kurs	-	møter -	20	501,45 -	5	000,00 -	15	000,00 19	981,00
6555 Innkjøp	Rosetter	Utstilling -	16	714,38 		0,00 -	5	000,00 16	193,31
6705 Regnskapshonorar -	3	120,00 -	3	120,00 -	3	250,00 1	250,00
6710 Honorarer	Dommer/Ringpers.	Utstilling -	31	313,98 -	13	000,00 -	7	500,00 9	513,50
6711 Utstilling	Dommere	Kost	&	Losji -	4	561,00 -	4	000,00 -	1	500,00 0,00
6712 Kursholder																(Note	6) -	1	698,00 -	6	000,00 -	7	500,00 5	379,00
6720 Honorarer/km-godtgjørelse	innleid	personell	(N.7) -	10	836,80 -	5	000,00 -	3	000,00 1	966,00

6800 Kontorrekvisita -	3	008,00 -	1	500,00 -	2	000,00 100,00
6801 Nettbrett	til	kritikker 3	453,00
6850 Dommergaver	m.m. -	3	200,00 -	3	000,00 -	2	500,00 1	335,00
6855 Web/Sos.media	kostnader -		880,00 -		500,00 -		500,00 595,00
6861 Møter	NPK	representasjonskostnader -	2	356,00 -	2	000,00 -	5	000,00 5	692,00
6908 Data/Web	vedlikehold -		470,00 -		500,00 -	1	000,00 0,00
6710 Trykking/print 3	150,00
6940 Porto -		837,00 -		700,00 -		500,00 720,00
7041 Forsikring	transportmiddel	1 -	1	075,00 -	1	200,00 -	1	800,00 1	709,00
7190 Helse	Refusjon	til	Medlemmer -	9	600,00 		0,00 -	9	300,00 0,00
7370 Utgifter	Kurs/Aktiviteter 		0,00 -	3	000,00 -	15	000,00 21	700,00
7710 Årsmøtekostnader/JULEBORD -		190,00 -	3	000,00 -	3	500,00 3	350,00
7770 Bank-	og	kortgebyr -	1	422,99 -	1	000,00 -		600,00 558,56

-	147	532,86 -	68	520,00 -	100	950,00 116	536,05

	23	052,43 	1	780,00 	2	100,00 -	1	343,73
8051 Renteinntekt	bankinnskudd 		275,42 		250,00 		300,00 309,76

	23	327,85 	2	030,00 	2	400,00 -	1	033,97

DRIFTSINNTEKTER

Sum	driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

Resultat

Sum	driftskostnader

DRIFTSRESULTAT
Sum	driftsresultat



NORSK	PUDDELKLUBB	gr.	Nordenfjeldske
BLANSE	PR.	31.12.2020.

Kontonr Konto Debet	inn	01.01.2020Kredit	inn	01.01.2020Endring Debet	ut	31.12.2020Kredit	ut	31.12.2020
1248 Tilhenger	til	Utstyr	Utstilling 	7	380,00 		0,00 -	1	000,00 	6	380,00 		0,00
1271 Utstyr	Kjøkken	-	Utstilling	-	Kurs	-	Trening 	9	046,00 		0,00 		422,00 	9	468,00 		0,00
1272 Grill 		800,00 		0,00 -		50,00 		750,00 		0,00
1281 Datautstyr 	3	000,00 		0,00 -		500,00 	2	500,00 		0,00
1400 Rosetter	til	utstilling	på	Lager	(note	3) 	13	183,00 		0,00 -	9	048,00 	4	135,00 		0,00
1460 T-skjorter	beholdning	til	frivillige	og	salg 	16	003,00 		0,00 -	1	000,00 	15	003,00 		0,00
1500 Kundefordringer					(Note	1) 		0,00 		0,00 	4	879,70 	4	879,70 		0,00
1701 Periodisering	Rosetter	neste	år	(Note	3) 	15	576,00 		0,00 	9	018,00 	24	594,00 		0,00
1702 Forskuddsbetalt	kostnader	2021 		0,00 		0,00 	2	600,50 	2	600,50 		0,00
1901 Kontanter,	NOK 	2	200,00 		0,00 		169,00 	2	369,00 		0,00
1920 Driftskonto	(42851503638) 	2	891,80 		0,00 	3	465,58 	6	357,38 		0,00
1920 Sparekonto	(42851735598) 	77	571,40 		0,00 	18	505,97 	96	077,37 		0,00

1 Eiendeler 	147	651,20 		0,00 	27	462,75 	175	113,95 		0,00

2050 Annen	egenkapital							(Note	2) 		0,00 	160	077,50 -	15	036,45 		0,00 	175	113,95
2080 Udekket	tap																			(Note	2) 	8	291,40 		0,00 -	8	291,40 		0,00 		0,00

Sum	egenkapital	(2000-2099) 		0,00 	151	786,10 -	23	327,85 		0,00 	175	113,95
2400 Leverandørgjeld 	4	134,90 		0,00 -	4	134,90 		0,00 		0,00

Sum	gjeld	(2100-2999) 	4	134,90 		0,00 -	4	134,90 		0,00 		0,00
2 Egenkapital	og	gjeld 		0,00 	147	651,20 -	27	462,75 		0,00 	175	113,95

Udisponert	resultat 		0,00 		0,00 		0,00

NOTER: BALANSE
1. 1500	Kundefordringer;		Dette	er	Grasrotandel	for	2021,	med	oppgjørsdato	bank	07.01.2021.
2. 2080	Udekket	tap	(akkumulert,	totalt	underskudd	2017	til	2019,	balansert	mot	overskudd,	rest	overført	2050	EK)
3. 1400	og	1701	-	Rosettbeholdning	tilsvarende	Spesial	og	Valpeshow	i	tillegg	til	salgsrosetter	og	mestvinnerrosetter

RESULTATREGNSKAP:
4. Frakt	3	forsendelser	med	rosetter	fra	UK.
5. Innkjøp	av	premier	til	to	ekstra	Spesialer
6. Kursholder	-	åpen	billett	Ida	M.	Stø	ifbm.	Planlagt,	avlyst,	Seminar	2020
7. Ekstra	personell	2	spesialer	2020



Annelise Scharffscher 

Selsbakkveien 67 

7028 Trondheim 

  

  

  

  

  

  

Til årsmøte i NPK Gr.Nordenfjeldske 

  

  

  

  

  

  

  

Revisjonsberetning for 2020 

  

  

  

  

Jeg har revidert regnskapet for NPK Gruppe Nordenfjeldske for 2020. 

Regnskapet viser et overskudd på kr  23.327,85 

Likviditeten til klubben er god, klubben disponerer kr 104.803,75. 

  

  
Jeg mener regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og at det gir uttrykk for 
avdelingens økonomiske stilling pr 31.12.2020. 

Regnskapet viser også at styret har oppfylt sin plikt til å føre en ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med regler for god regnskapsskikk i 
Norge. 

  

  

  

Selsbakk 12.februar 2021 

  

  

 
Annelise Scharffscher 

 



AKTIVITETSPLAN 2021 

 

JANUAR-MARS    Øyelysing 

23. MARS     Årsmøte på Flå Samfunnshus, Ler 

MAI      Blodsporkurs 

APRIL – OKTOBER Jevnlige blodsportreninger 

MAI - OKTOBER  Trening på Boxerbanen (inkl. ringtreninger) 

APRIL/MAI     Medlemsmøte 

26. JUNI    Puddelspesial 

JUNI/JULI:     Grillkveld 

AUGUST/SEPTEMBER   Blåbærstevne i Blodspor 

SEPTEMBER    Kurs i hverdagsstell 

OKTOBER:     Kurs i Utstillingsklipp 

NOVEMBER:    Temadag 

NOVEMBER:    Julebord 



 GRUPPE NORDENFJELDSKE’S MESTVINNERLISTE 2020 

 

Beste puddel oppdrettet i gruppe Nordenfjeldske: 

 

UTSTILLING:  

Toy:   

Mulegårds Fairytale         30 poeng  

E/O: Ingeborg Utness  

  
Dverg:  

Stepping Stones Fairytale        9 poeng  

E: Anne Lise Toresen og Guri Melbye /O: Guri Melbye 

  
Mellom:  

Skrivarbakken’s Brown Girl In The Ring      10 poeng 

E/O: Nils Kristian Gimseng  

  
Stor:  

N SE UCH New Headlines Killer Queen      57 poeng  

E: Martha Strand og Hege Mortensholm/O: Hege Mortensholm  

Beste veteran:  

Stepping Stones Fairytale        9 poeng  

E: Anne Lise Toresen og Guri Melbye/O: Guri Melbye  

  
 

Beste puddel i Midt-Norsk eie uansett størrelse og oppdrett:  

N SE UCH New Headlines Killer Queen      57 poeng  

E: Martha Strand og Hege Mortensholm/O: Hege Mortensholm  

 

RALLYLYDIGHET, AGILITY OG SMELLER 

Rallylydighet kl. 2 

Puddelås Dancing Queen 

Eier: Camilla Lynum 

 



 

FORHÅNDSSTEMMER 

 

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:  

  

Valget skal skje skriftlig. Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv 
stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. 
Du stryker de som du ikke ønsker valgt. Stemmesedlene legges i en konvolutt, merket 
”STEMMESEDLER” som lukkes, og igjen legges i en ny konvolutt. Merk konvolutten med 
avsender, eller legg nedi en lapp med ditt navn og din adresse. Forhåndsstemmen sendes til: 
Solfrid Rønning, valgkomiteen NPK Nordenfjeldske, Moan 4. 7212 Korsvegen og må være 
postlagt senest 09.03.21. 

  

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet etter satt dato, blir stemmesedlene 
forkastet.  

  

Valgkomitèen 

  

  

  

  

  



STEMMESEDLER  

 

  

Stemmeseddel: Valg av leder 2 år (stryk minst 1 kandidat)  

 

❖ Solfrid Rønning 

❖ Nils Kristian Gimseng 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 3 medlemmer i valgkomiteen 1 for ett år, 2 for 2 år (stryk minst 2 
kandidater) 

❖ Toril Wiggen  

❖ Mette Lindboe 

❖ Emilie Strand 

❖ Brit Vanvik Skjøstad 

❖ Nils Kristian Gimseng 
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