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Sak 1 Åpning ved leder 
Presis klokka 10.00 ønsket formann Gullik Klepaker velkommen ved å ringe i den tradisjonsrike klokka 
som har vært benyttet på veldig mange Forbundsting.  Han ønsket delegater, gjester fra Sverige og 
Danmark samt øvrige tilhørere velkommen.  Leder takket for at det var full sal, noe som vitner om 
interesse for organisasjonen.  Han roste årets LU/NM og arrangørene spesielt. Pynting av hallen ble 
fremhevet som meget flott.  De avdøde medlemmene Kai Tveten, Ivar Haugland, Ola Uvaas, 
Johannes B. Woll ble minnet med ett minutt stillhet. 
 
Sak 2 opprop og godkjenning av fullmakter  
Opprop viste 34 stemmeberettigede. 
 
Sak 3 Erklæring av møtets gyldighet 
Det fremkom ingen kommentarer og møtet ble derfor erklært for gyldig.  
 
Sak 4 Konstituering 
A. Valg av møtedirigent: Rolf Ludvigsen foreslo Johan Halsne.  Enstemmig valgt. 
B. Valg av 2 sekretærer: Anne Mette Klepaker og Svein Clausen ble foreslått av Rolf.  Ingen andre 

forslag.  Enstemmig valgt 
C. Valg av 2 desisorer: Svein Erik Tønnesen og Hilde Krogedal ble foreslått av Rolf og enstemmig 

valgt. 
D. Valg av tellekorps: Ivar Østli og Geir Hovde ble foreslått av Rolf og enstemmig valgt.   

 
Johan Halsne tok plass ved styrebordet, overtok klubba og takket for tilliten. Svein Clausen ba om 
ordet til forretningsorden og henviste til side 5, punkt 6 og spurte styret hvorfor «endring av 
tidligere fattede vedtak krever 2/3 flertall for å kunne vedtas»?  Leder svarte at det måtte styret 
få se på før neste Forbundsting.   

 
Sak 5 Behandle styrets årsmelding  
Til sidene 9 – 13 fremkom ingen kommentarer.  Til øvrige årsmeldinger presentert på sidene 14-22 

fremkom heller ingen bemerkninger.  Til sidene 23-24 spurte Kaare Midtun fra Drammen om hvorfor 

det er avvik mellom antall utstillinger i dommergruppen og stambokkontorets årsmeldinger.  

Thormod Saue fra Dommergruppen svarte at avvik kan skyldes at en utstilling defineres som 

klubbmesterskap eller noe annet.  Til sidene 28-31 fremkom heller ingen bemerkninger.  Ordstyrer 

konkluderte da at årsmeldingen var godkjent og sak nummer 5 ferdig. 

 
Sak 6,7 og 8 Regnskap, Revisors beretning, Kontrollkomiteens rapport. 
Det er et edruelig styre som legger fram regnskap sa Johan Halsne før han gav ordet fritt.  Det var 

ingen spørsmål fra delegatene.  Det var heller ingen kommentarer til Revisors beretning på side 34 

eller til Kontrollkomiteens rapport på side 35 og regnskapet var derved godkjent 

Sak 9 Budsjett/Kontingent 
Til saken Budsjett/kontingent kom ingen kommentarer – vedtatt. 
 
 
Leder ønsket å hylle vinnerne etter bedømmelsen i går og opplyste at på 3. plass kom Reidar 
Eikeland, på 2. plass Jarluf Lomeland og vinner av LU/NM 2015 med høyeste bedømmelse i 
forbundets historie 288,5 poeng til Bjørn Petter Åsheim som fikk en varm applaus fra forsamlingen. 
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Sak 10 Saker til behanding 
 
10.1 Lovendringsforslag § 22 fra styret.    
Ordstyrer presenterte saken og sa at konsekvenser på brudd på alkoholloven uansett gjelder over 
NKFs lover.  Geir Nordvik sa at Jæren & Sandnes hadde tilsvarende problem i 2009.  De ønsket ikke 
eksemplifisering i lovverket.  Svein Erik Tønnesen sier Jæren og Sandnes vil stemme mot, men synes 
denslags opptreden ikke er greit.  Kaare Midtun ønsket ikke å politianmelde kollegaer.   
Skriftlig avstemming viste at forsamlingen hadde stemt som følger: 18 stemmer for forslaget og 16 
stemmer mot forslaget. Forslaget oppnådde dermed ikke nødvendige 2/3 flertall. Forslaget falt. 
 
Kaare Midtun ønsket protokolltilførsel, denne forefinnes ikke ved protokollføring. 
 
Sak 10.2  fra NKHF: 
«1 person fra NKHF’s styre (valgfritt leder/nestleder)vil automatisk komme inn i NKF’s styre som 
styremedlem.»  Hilde Krogedal mente alle spesialklubber i så fall burde få samme rett til 
representasjon.  Svein Clausen spurte hvor mange medlemmer NKHF har og fikk svar av Mona 
Sevlejordet fra NKHF om at de ikke har nøyaktig antall.  Hun sa at bakgrunnen for forslaget var et 
ønske om et nærmere og bedre samarbeid mellom NKHF og NKF  . Valgkomiteen hadde ikke fått inn 
noen forslag på kandidater fra NKHF.  Bjarne Øygard gav honnør til NKHF for jobben som har blitt 
utført og oppfordret til å benytte. ungdomsutvalget som innfallsport til NKF’s styre.  Skriftlig 
avstemming viste at 29 stemmer støttet styrets forslag om å avvise forslaget og 5 stemmer for NKHFs  
forslag.  Forslaget falt. 
 
Sak 11 Fastsette tid og sted for neste Landsutstillinger.   
NKFs leder sa at dette er første gang i historien at NKF har stått helt uten søkere til kommende 
arrangement.  Fortsatt er det ikke kommet noen søknader.  Styret er åpne for løsninger og leder 
håpet at vi kan arrangere LU/NM også i fremtiden.  Hvis ikke, er dette forbundet død.  Geir Nordvik 
oppfordret delegatene å søke.  Som medarrangør oppfattet han dette som utrolig gøy med masse 
folk, smil latter og feriedager. 
 
Sak 12 Valg følge NKFs lovverk. 

Johan Halsne overlot ordet til valgkomiteens leder Svein Clausen som sa at leder har signalisert at 

han ikke ønsker å fortsette så mye lengre.  Han ønsket at man tenker noen år fremover.  Han 

oppfordret også at det kommer flere forsag på nyere medlemmer som ikke nødvendigvis 

valgkomiteen kjenner til.  Deretter gikk Halsne rett på valg av postene: 

Leder:   Gullik Klepaker ble gjenvalgt for 1 år ved akklamasjon. 
Styremedlem:  Rolf Ludvigsen var foreslått av valgkomiteen.  Kaare Midtun foreslo Ann Kristin 

Hotvedt.   Skriftlig avstemningsresultat Ludvigsen 26, Hotvedt 8 
Rolf Ludvigsen ble gjenvalgt for 2 år. 

Styremedlem: Camilla Rosvold ble valgt for 2 år ved akklamasjon. 
Valg av nestleder: Camilla Rosvold ble foreslått av Snorre Jacobsen og valgt for 1 år ved akklamasjon. 
 
1.varamedlem: Geir Nordvik var foreslått av valgkomiteen. Kaare Midtun foreslo Ann Kristin Hotvedt. 

Skriftlig avstemningsresultat Nordvik 20, Hotvedt 14 
Geir Nordvik ble gjenvalgt for 1 år. 

2.varamedlem: Svein Kamfjord ble valgt for 1 år ved akklamasjon. 
3.varamedlem:  Kristin Harmens Berg ble gjenvalgtvalgt for 1 år ved akklamasjon. 
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Kontrollkomite: Arild Gundersen var foreslått av valgkomiteen.  Mona Sevlejordet foreslo Kaare  

Midtun, skriftlig avstemningsresultat Midtun 9, Gundersen 25  
Arild Gundersen ble gjenvalgt for 1 år.  
Johan Halsne, ble valgt for 1 år ved akklamasjon.    
Anne Lise Tvedt ble valgt for 1år ved akklamasjon. 

Revisor:   Sturle Skeidsvoll ble valgt for 1 år ved akklamasjon. 
Vararevisor:  Bjarne Øygard, ble valgt for ett år ved akklamasjon. 
 
Valgkomite:     1 medlem skulle velges. Geir Nordvik forslo Svein Clausen som ble valgt for 2 år ved 

akklamasjon. 
 
 
 

 

 

  

Sak 13 Avslutning.   
Johan Halsne takket for seg og overlot ordet til lederen.  Gjenvalgt leder Gullik Klepaker overrakte 
blomster og takket Johan Halsne for innsatsen.  Leder ønsket Camilla Rosvold velkommen inn i styret 
og som ny nestleder.  Odd Einar Lundervold ble også takket med blomster som for innsatsen som 
styremedlem i 6 år.   Leder delte også ut blomster til de 2 sekretærene.   
Klokka 11.20 ble Forbundstinget erklært for avsluttet. 
 
    Skien / Larvik, 3. mars 2015 
 

 

 

Anne Mette Klepaker, sekr     Svein Clausen, sekr 

 

 

Jeg bekrefter at møteprotokollen er i overenstemmelse med de vedtak som ble fattet: 

 

 

 Hilde Krogedal      Svein Erik Tønnesen 


