INNSPILL FRA VALGKOMITEEN
Skriftlige avklaringer med NKK bekrefter at styret vil være beslutningsdyktig slik det
fremgår av stemmeseddelen, selv om ikke samtlige verv er dekket. Utforming av
stemmeseddelen er i henhold til avklaringer med NKK, og de vedtak som er gjort på
RS.
Valgkomiteen anbefaler at medlemmene stemmer på valgkomiteens kandidater.
INNSPILL FRA LEDER INTERIMSSTYRET
Jeg undertegnet mistillitsforslaget som ble vedtatt 7. oktober, og min motivasjon var
at konfliktene i klubben ble opplevd å være så fastlåste, og frontene så steile at for
meg ble dette eneste måten å få til en ny start.
Som midlertidig leder (i interimsstyret) har jeg satt pris på velvilligheten til Kathrine,
Kari Anne og Ellen med hjelp til å finne ut av praktiske saker som f.eks. websiden og
postsystemet. Jeg har opplevd dialogen som god, og lovende for fremtidig
samarbeid.
Skal vi lykkes i å bygge opp klubben og miljøet til noe positivt for alle medlemmene
må vi ha en god dialog. Jeg håper at vi i fremtiden vil få til dette på en bedre måte
enn det jeg har erfart i denne perioden, med bruk av sosiale media. Dialog ansikt til
ansikt, og åpne diskusjoner er sterkt undervurdert, og jeg håper at det nye styret vil få
til medlemsmøter der slike diskusjoner kan håndteres med saklig diskusjon.
Noen anmodet kandidatene om å fortelle hvilken kennel deres hund(er) kom fra. Jeg
forstår ikke hva dette har med valget å gjøre. Dette oppleves som om at noen skal
puttes i en bås, og plasseres på en side av konfliktene basert på tidligere
tilfeldigheter. For meg understreker dette opplevelsen av at tidligere konflikter var
basert på å ramme enkelte oppdrettere, og ikke lenger forankret I generell forvaltning
av rasen, selv om dette kanskje var den opprinnelige intensjonen. Man trekker
integriteten til kandidater i tvil ved å være forutinntatt når det gjelder standpunkt og
vurderingsevne basert på en hunds oppdretter. La oss heller sammen se på
viktigheten av å jobbe for rasen i sin helhet, og stole på at positiv dialog kan føre med
seg noe godt.
Jeg håper at medlemmene ikke baserer sitt valg på hvilken kennel kandidatens
hunder kommer fra. Jeg håper dere evner å se at alle kandidatene er kjent med
tidligere konflikter (om enn ikke i detalj), men at de ønsker å velge en linje basert på
dialog og saklighet til beste for klubben og rasen. Kandidatene har takket ja til å stille
opp til tross for at det er synlig at ikke alle klarer å slippe tak I gamle konflikter.
FORHÅNDSSTEMMING
Det er flere som har uttrykt bekymring for korte frister og sen postgang. Dette er
bakgrunnen for at vi har satt fristen for forhåndsstemmer helt frem til oppstart av
Ekstraordinært årsmøte.

Dersom noen ønsker å forhåndsstemme, men ikke stoler på postgangen, så vil en
mulighet være å alliere seg med noen andre som skal på møtet: Send (ferdig utfylt)
stemmeseddel til en som skal på møtet, og be vedkommende legge denne i dobbelt
konvolutt som beskrevet på stemmeseddelen, og levere til interimsstyret før oppstart
av møtet.
Dersom det skulle være behov, vil jeg også kunne være fleksibel med tanke på å
møte noen for overlevering av forhåndsstemmer. Ta da kontakt med meg direkte.
Inger Anette Backer
Inger.anette@backair.net
Tlf 91594828

