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Møtereferat 

Sandnes Brukshund Klubb 

30.08-2021 
 

Til stede: Crystal Kay, Kurt Selland, Lianne Kay og vara Mary-Ann Kjeldsen (på telefon) og vara 

Maria Aakvik. Bjørg Wikan Andreassen 

Ikke møtt: På grunn av inhabilitet Eivind Bredo Fossum 

Kopi av referat til: Alle i styret på e-post. 

 

 
Saksnr Saksbeskrivelse Ansvar 

08-2021-01 

Anonym henvendelse angående disiplinærsak 
• Det ble kalt inn til ekstraordinært styremøte i forbindelse med at det 

har kommet inn en anonym henvendelse til klubben om at et av våre 

medlemmer har en pågående disiplinærstraff i NKK som medfører at 

dette medlemmet ikke har lov å gjøre oppgaver eller ha verv i 

klubben. Som en klubb under NKK er vi pålagt å rapportere dette inn 

til NKK som et brudd i disiplinærstraffen  

• To av styrets medlemmer er inhabile i forbindelse med denne saken 

og derfor kalles det inn 2 av varamedlemmene. Styremedlemmene 

som er inhabile er Bjørg Wikan Andreassen og Eivind Fossum og 

vararepresentanter som kalles inn er Maria Aakvik og Mary-Ann 

Kjeldsen. 

• Bjørg Wikan Andreassen møtte for å informere om saken siden hun 

hadde behandlet dette i NKK. 

• Saken fra NKK viste hva som ble avgjort i denne displinærsaken og 

alle på møtet var enige om at det skulle skrives et brev til medlemmet. 

Medlemmet skulle bli slettet som medlem og bli utestengt fra alle 

aktiviteter i klubben. 

• Alle på møtet var også enige om at saken skulle sendes videre til 

NKK sentralt. 

Alle 

 

Oppdatering av saken 01.09.2021 
Fikk svar fra vedkommende med skjermdump av vedtak tatt av AU der det 

meste av tiltakene er fjernet, Dette var papirer klubben ikke hadde tilgang til. 

Det ble bestemt av styret at hun kunne legges inn som medlem i klubben igjen. 

Hun kan også delta og være medhjelper på agilitystevne. Men ikke noe som 

kan oppfattes som verv. F. eks. kan hun være banemannskap. 

Det ble også bestemt av styret at saken sendes inn til NKK sentralt for å høre 

hva hun har lov til og ikke lov til 

Kurt og Crystal 

 

 

 

Figgjo, 13.09.21 

Kurt Selland 

Sekretær 
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