Styremøte i Norsk laikaklubb
Ordstyrer: Knut Arild Breda
Referent: Johan
lnnkalling sendt på e-post den:
9. ianuar
Tidspunkt: 20.00
Sted:Telefon
Møtedato: 12.01.2015
Møtedeltagere: Steinar Kalsveen, Knut Arild Breda, Arild-Bjørn Solvang, Morten Nesheim,
Johan Slåtsveen som vara for Arnt Age.
Saksliste til styremøte

SAKSLISTE
Sak nr.
1.01.15

2.01.15
3.01.15

Beskrivelse
Godkjenning av saksliste og innkalling.
1 person til å siqnere orotokoll:

Det var uenighet om ordlyd i referat fra møte 08J2.14
angående sak mot leder. Leder var ikke interessert i å
møte.
Det bte enighet om følgende ordlyd:

lnnkommet sak fra medlem der leder var innklaget til
styret for å ha lagt ut to filmer på «Youtube».
Medlemmet mener innholdet ifilmene ikke er itråd med
etiske retningslinjer som medlemmer i Norsk
Laikaklubb skal etterleve.
Saksbehandling: Alle fremmøtte i styret hadde lest
innkommet brev, og sett begge filmene.

Leder innrømmet at det var lagt ut to filmer med ca ett
års mellomrom.
I s(ierpende retning ble det fra styret tatt opp at leder
hadde lagt ut den første filmen for vel ett år siden. Den
første filmen ble styrebehandlet i 2012 og leder fikk da
en skarp irettesettelse.

Leder gav i2012 en uforbeholden unnskyldning og
forsikret daværende styre at slike forhold ikke skulle
gjenta seg.
I august 2014 ble det lagt ut en ny film med en ny hund

som viser en kritikkverdig scene.
Et samstemt stvre tok avstand fra den holdning leder
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harvist ved å legge ut uetisk
første gangs irettesettelse.

mate@

Leder tok styrets samstemmige holdning til ettenetning
og valgte å trekke seg som leder i Norsli Laikaklubb
med umiddelbar virkning.

4.01.15

Dato for årsmøte

29. mars, kl12i
Hov iSøndre
Land kommune

5.01.15

Ansvarlig person for vår hjemmeiide

Arild-Bjørn
Solvans.

6.01.15

Eventuelt
-Hvem skalvære ansvarlig for FB?
- Johan lager et forslag til møteplan og sender alle
styret. Mandager beholdes som møtedag
- lnnkalling til årsmøte sendes pr e-post og FB.
- Prøve å etterlyse folk som vil bli med å gJøre en
innsats.
Johan Slåtsveen 12.01.2015

Arild -Bjørn Solvang
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