
 
 

Årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb avholdes 8/2.2019 
kl. 1900 i kantina til nord Østerdal Kraftlag. 
Saker: 

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling 

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær  

Sak 3 Styrets årsmelding  

Sak 4 Revidert regnskap  

Sak 5 Innkomne saker:  

Endringer i ØFHK’s lover. Endringer og presiseringer for å tilpasse oss NKK sin lovmal.  

Sak 6 Fastsettelse av kontingent  

Sak 7 Godkjenning av budsjett (Aktivitetsplan)  

Sak 8 Valg 

Enkel bevertning. 

Felles middag etter årsmøte på en av Tynsets restauranter.  

Vel møtt! 

Hilsen Styret i Østerdal Fuglehundklubb.  

 

 

 

 

 

 



Årsberetning for Østerdal Fuglehundklubb 2018 
 
Leder:    Kasper Slettan 
Nest leder:   Ole Petter Hansæl 
Kasserer:   Tore Knudsen 
Øvrige medlemmer: Hege Hoel Bekkevoll 

Asgeir Røset 
   Arne Sandbakken 
   Anne Mette R Grue 
   Per Kristian Evensen 
Vara:   Øyvind Streitlien 
   Arnfinn Frengstad 
 
Revisorer:  Jøran Meås og Siri Strømmevold 
 
Valg komite:  Per Østigård, Reidun Joten og Johannes Nordvik 
 
Jaktprøveutvalget: Anne mette Grue, Marianne Steenland, Per Kristian Evensen 
 
Utstillingsutvalget: Arnfinn Frengstad, Ragnar Alander 
 
Aktivitetsutvalget: Per Kristian Evensen, Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken og Asgeir Røset. 
 
Dommerutvalg:  Marianne Steenland 
 
Prellern:  Arne Sandbakken, Asgeir Røset og Kasper Slettan 
 
WEB:   Arne Sandbakken og Asgeir Røset 
 
Materialforvalter: Kasper Slettan 
 
Æresmedlemmer: Ketil Stokkdal, Bjørn Plassgård, Reidar Bjørkø (ᵻ) og Arne Mælen (ᵻ) 
 
Medlemmer:  pr 31.12 2018. 300 registrerte medlemmer.   
 
Styremøter: Det er avholdt 5 Styremøter inklusive konstituering. Temaer har vært 

ordinære styresaker, stoff til Preller og utvikling av klubben. Referat fra 
styremøtene kan leses på klubbens nettsider. 

 
Økonomi: Det vises til vedlagt regnskap. Økonomien er god, vi går i pluss på begge 

prøvene våre og utstillingen/sommertreff. selv om vi registrerer noe nedgang 
i påmeldinger så har vi fortsatt god påmelding, i tillegg så har vi folk som gjør 
en stor dugnadsinnsats disse helgene. Dette gjør at vi kan tilby andre 
arrangement billig noe som igjen gjør at vi får flere medlemmer. 

   
Klubbefekter: I 2018 så har vi hatt et samarbeid med sport 1 på Tynset for salg av klær med 

logo. Da spesielt på anorakker og frilufts bukser.  Styret jobber for å få inn 
igjen dekken og andre aktuelle effekter. Dette vil bli annonsert på facebook 
og www.fuglehundklubben.no når det er klart. 

 
 



Sportslige Resultater: Det er meget gledelig å registrere at flere av klubbens medlemmer stiller på 
jaktprøver og utstillinger. Gratulere til klubbens medlemmer som har gjort 
det bra både på utstilling og jaktprøver. 

 Vinner av ØFHK Cup Bjørn Smistad og Jutevatnets Gavas. 
 Årets hund Østerdal Fuglehundklubb: se eget skriv. 
 
Treningsterreng: Våre tre treningsterreng ble også i 2018 mye brukt, bare på Alvdal var det 

over300 betalte treningsdager. Grønnfjell var også veldig godt besøk, selv om 
treningsavgiften ble økt der i år pga. ny kontrakt. I Vingelen var også 
terrenget mye brukt helt fra 1.1 til slutt 15/4. Treningsterrengene er fortsatt 
en stor styrke for ØFHK og er noe medlemmene har stor glede av. 

 
 
 
Årsberetning fra prøveutvalget: 
 
Jaktprøveutvalget har i 2018 bestått av: Anne Mette Grue, Marianne Steenland og Per Kristian 
Evensen. 
Klubbens to faste jaktprøver har blitt gjennomført. 
 
TOLGAPRØVEN  
Ble arrangert 07-08.04.2018, sekretariat var på Hodalen fjellstue. 
Prøveleder var Kasper Slettan, prøvesekretær Anne Mette Grue. 
Terrengansvarlig var Per K Evensen og Marianne Steenland var dommeransvarlig. 
Prøven er i samarbeid med Pointerklubben, vi hadde to dagers Vk og var tildelt cacit. 
Vi hadde 199 starter fordelt på to dager, fordelt på Uk, Ak og Vk. Litt nedgang i påmeldingene fra 
2017.  Været var ikke helt med oss, det var tungt føre, vind og nedbør. Lett fugl var det også. Til tross 
for dette ble det delt ut 16 premier Lørdag og 10 på søndag. 
Vinner av Tolgaprøven ble Østagløtten`s Luba med eier og fører Frode Stenerud.  Det ble ikke delt ut 
cacit. 
Lørdagskvelds var det jegermiddag, Aud Lillian Rye sto for nydelig mat og det var god stemning. Hun 
lagde også frokost og det er populært med hjemmebakt brød og kortreist pålegg. 
Vi vil takke våre tålmodige og flinke dommere som i 2018 var: 
Rune Frankmoen, Arnfinn Holm, Ola A Strømsli, Bård Sigve Berntsen, Pål M Holden, Morten C Jensen, 
Camilla Larsen, Tor Espen Plassgård, Bjørn S Smistad, Marianne Steenland, Jan Ståle Ulvin, Roar 
Ødegaard og Frode Døsvik. 
Takk til alle frivillige som stilte opp denne helgen, godt jobbet! 
Vi vil også takke alle grunneiere som lar oss gå i flotte terreng, uten dem hadde det ikke blitt noen 
prøve. 
 
Dalsbygdaprøven 
Ble som før arrangert første helgen i September. 
Opprop og sekretariat var på Storstuvollen. 
Prøveleder var Jøran Meås og prøvesekretær var Trine Ø Knudsen. 
Det var 182 påmeldte, 
noe som er litt nedgang fra foregående år. 
Været var ok og terrengene var veldig godt besatt med fugl så det ble mye «sjans på fugl» på 
kritikkskjemaene.  
Det ble delt ut 22 premier lørdag og 25 søndag. 
Lørdag var det tradisjon tro, jegermiddag i teltet på Storstuvollen. Det var 25 påmeldte til middagen. 
God mat og hyggelig stemning var det også denne kvelden. 
En stor takk til prøvekomiteen for et vel gjennomført arrangement og en hyggelig prøve.  



Vi er glade for å få gode tilbakemeldinger på dommerne på våre prøver, i  
Dalsbygda var dommerne: Morten C jensen, Per a Kjelsberg, Camilla Larsen, Tor E Plassgård, Morten 
Risstad, Bjørn Schjølberg, Bjørn S Smistad, Ole A Strømsli og Kjell Otto Hansen. 
Vi vil takke vertskapet på Storstuvollen, Dalsbygda jaktlag og Dalsbygda Næring og utvikling for 
samarbeidet og for at vi får tilgang til Norges beste prøveterreng. 
 
 
Leder for jaktprøveutvalget ØFHK  
Anne Mette Grue 
 
 
 
Årsberetning fra Aktivitetsutvalget: 
Aktivitetsutvalget har i 2018 gjennomført følgende aktiviteter.  
Dressurkurs v/ Knut Østmo ble gjennomført på fotballbanen på Telneset. Et sted som viste seg å 
være godt egnet da området er delvis gjerdet inn. Totalt 8 kvelder, 7 av dem på Telneset med 
avslutting hos Knut på Femund jakt og hundeskole. Totalt 8 hunder deltok. 
  
Sommertreffet ble arrangert langhelgen 20.- 22. juli, sammen med utstillingen. Til sommertreffet 
hadde ØFHK hentet inn Mathias Westerlund som er eier og driver av Hundskolan Vision i Sverge. 
Mathias hadde med seg Herdag Hansen som assistent. Fredag kveld var det foredrag og praktisk 
trening. Lørdag var det individuell veiledning og trening parallelt med utstillingen. Helgen ble 
avsluttet med en herlig dag i fjellet. Søndag ble det også arrangert rally lydighet ved June Solemsmo. 
Igjen var det meget stor interesse og god deltagelse. Savalen viste seg fra sin beste side med flott vær 
og det det meste var lagt til rette for at arrangør og deltagere skulle få en flott opplevelse. 
Aktivitetsutvalget takker Utstillingsutvalget fort et meget godt samarbeid!   
  
Jakthund trening på Tolga østfjell ble gjennomført 19 og 20 august. Dette er et populært tiltak som 
raskt ble fulltegnet. Totalt 38 hunder fordelt på to partier og det var Ole Engh og Dag Richard 
Øvergård som var instruktører. 

Årets klubbmesterskap ble gjennomført i Dalsbygda, terrenget var Rabblia. Det var 18 hunder som 
stilte til start, forventningene var en trivelig dag i fjellet hvor alle skulle få vise frem hundene sine. 
Dommer for dagen var Bjørn Schølberg. Vanskelige forhold snøen var borte igjen og hvite ryper som 
hadde flokket seg. Mange gode hunder fikk vist frem sine søkskvaliteter i fjellet, dessverre så fikk vi 
ikke et eneste fuglearbeid. Vi ønsket allikevel i samarbeid med Klubbens Hovedsponsor Royal Canin å 
dele ut premier. Derfor bestemte vi å premiere de best rangerte hundene i unghundklasse og i 
voksenklasse, uten å kåre klubbmester.  
  
Årets julebord var lagt til Savalen fjellhotell, hvor vi hadde invitert Halvor Sveen til å foredra. Halvor 
delte velvillig sin kunnskap og erfaring med bjørn og ulv. Vi fikk både høre og se hvordan ulven har 
endret væremåte og utseende, og hvordan dette har påvirket livet til både jegere, bønder og 
fastboende. Dessverre var det få deltagere på arrangementet.   
  
  

Ole Petter Hansæl 
Leder Aktivitetsutvalget 

Årsberetning utstillingsutvalget 

Utstillingsutvalget har i 2018 bestått av Arnfinn Frengstad og Ragnar Alander 



 
Utstilling ifbm. Sommertreffet på Savalen  

Dommer: John Smedbakken 
Dommer valpeshow: Rune Tyvold 
Ringsekretær: Kristin Gustafson 
85 påmeldte fordelt på 10 raser er enormt bra deltakelse til å være ei 1-dags utstilling. 

Dette skyldes at vi har utstillinga samtidig som Sommertreffet. For å holde på denne trenden 

så er vi nok avhengig av å fortsatt ha utstillinga sammen med andre arrangementer. 
Barn og Hund ble avholdt med diverse dressurøvelser, dette var det June Solemsmo som 

tok seg av.  

Valpeshow med tosifret antall påmeldte har vi vel knapt nok hatt før, meget bra! 
Mye bra hund på en fin dag. I alt 25 hunder ble tildelt Ck-kvalitet. 
Årets «Best In Show» ble klubbens egen Marianne Steenland med Hallingnattens Margaux. 

Gratulerer. 

Gratulerer også til alle med premiering. 

 

Arnfinn Frengstad 

Leder Utstillingsutvalget 
 
Årsberetning fra dommerutvalget: 
Dommer-utvalget har som vanlig hatt ansvaret for dommere til klubbens jaktprøver.  
Vi har ikke hatt tilgang på kandidater til dommerutdanning i 2018 og har oppfordret klubben til å 
jobbe aktivt med rekruttering av jegere og hunder som kan gå jaktprøver. 
Regelverket for fuglehundprøver er oppdatert og endringene ble vedtatt på Fuglehundtinget i mai 
2018. Ny dommerhåndbok er utlevert lokalt dommerutvalg på sentral dommerkonferanse i januar 
2019. Boka ligger også på nettsiden FKF og kan lastes ned der. Det er nyttig lesing for alle som er 
interessert i jakt og jaktprøver. 
 
For lokalt dommerutvalg, Marianne Steenland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lover for Østerdal Fuglehundklubb stiftet 22. februar 1985 

Vedtatt på årsmøtet den. Ønskes vedtatt på Årsmøte 2019 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den: Sendes FKF etter Årsmøte for endelig 
godkjenning. 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser 

 1-1 Organisasjon og virkeområde 
Klubbens navn er Østerdal Fuglehundklubb og forkortes til ØFHK. Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlem i Fuglehundklubbenes 
Forbund (FKF) som er medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens 
medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. 

Klubben er lokal Fuglehundklubb og har sitt virkeområde i Østerdalen 

Klubben har verneting på Tynset. 

 1-2 Formål 
Klubbens formål innen Østerdalsområdet er å: 

ØFHK har til formål å ivareta fuglehundens og fuglehundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 
fremme positive aktiviteter med fuglehund. ØFHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 
behandling av hunder. 

1. a) Fremme et ansvarlig hold av fuglehunder 
2. b) Fremme mulighetene for aktivitet med fuglehunder 
3. c) Bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne fuglehunder, typeriktige, 

funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer med gode bruksegenskaper, gjerne i samarbeid 
med aktuelle raseklubber. 

4. d) Bidra til å fremme medlemmenes kunnskap om fuglehunder 

Formålene søkes fremmet ved å: 

1. Arrangere godkjente utstillinger og jaktprøver. 
2. Bidra til å fremme det kynologiske arbeidet ved å følge de retningslinjer som gis av raseklubbene. 
3. Arrangere kurs og demonstrasjoner omfattende viktige sider og disipliner vedrørende hundens 

stell, fysiske og psykiske helse, sosial tilpasning og funksjon, dressur, føring m.v. 
4. Sørge for utdanning av funksjonærer. 
5. Opprette avtaler med grunneiere og involverte myndigheter om bruk av områder, trening i 

forbindelse med dressur, trening og arrangering av jaktprøver og utstillinger. 

  

 1-3 Definisjoner 
ØFHK’s organer 

 Årsmøtet 
 Ekstraordinært årsmøte 
 Styret 



 Valgkomite 
 Revisorer 

  

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette 

 2-1 Medlemskap 

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å 
skade klubben/ og eller hundesaken. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslag i 
henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
Østerdal Fuglehundklubb har følgende medlemskategorier: 

 Hovedmedlem 
 Husstandsmedlem 
 Æresmedlem 

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. det 
kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til 
klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak 
eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 

 2-2 Medlemskontingent 
Alle medlemmer skal betale grunnkontingent til NKK med en størrelse som er fastsatt av NKKs’ 
Representantskapsmøte. I tillegg betales en klubbkontingent til ØFHK som fastsettes av klubbens 
årsmøte. 

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 

 2-3 Medlemsplikter 
Medlemmene er forpliktet til å støtte ØFHK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge ØFHK’s, 
FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende 
regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller ØFHK. 

 2-4 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i ØFHK opphører ved: 

1. Skriftlig utmeldelse. 
2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen 

uregulert gjeld til klubben. 
3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 
4. Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner 

 2-5 Disiplinære reaksjoner 
NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet. 

  

Kapitel 3 – Organisasjon 



  

 3-1 Høyeste myndighet  
ØFHK’s høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. mars. 

  

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak 
(som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av ØFHK (som krever ¾ flertall). 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 

 3-2 Møte- og stemmerett 

Alle ØFHK’s medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og 
stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

  

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig frammøte. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinære årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter 
hver som har talerett, men ikke stemmerett. 

  

 3 -3 Innkalling 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes 
medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge: 

– Dagsorden.(Eller: Sakliste) 
– Årsberetning. 
– Regnskap med revisors beretning. 

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 
være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 



-Budsjett for neste år. 
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

 3-4 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 
observatører rett til å være til stede. 

1. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 

2. c) Behandle styrets årsberetning. 
3. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
4. e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 
5. f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
6. g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år. 
7. h) vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 
8. I) Velge: 

-  Leder for 2 år. 
-  Nestleder For 2 år 
-  Kasserer for 2 år. 
- 5 styremedlemmer for 2 år. 
- 2 varamedlemmer for 1 år. 
- 2 Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2. 

– Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra valgkomiteen. 
Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved første gangs valg velges 
medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert lengst, er valgkomiteens 
leder. 

Personer som er dømt av norsk domstol eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for 
dyremishandling etter dyremishandlingsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøtet, også ved valg. 

 3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger 
det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på 
dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg 



Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg: Forslag må være 
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært. Valgkomiteens innstilling må foreligge 
senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   

Kapitel 4 Styret 

 4-1 Styret 

Styret er ØFKH’s høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret 
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres 
protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK 

 4-3 Styrets oppgaver  

Styrets oppgaver er å: 

– Lede ØFHK mellom årsmøtene. 

– Avholde årsmøte. 

– Drive ØFHK i samsvar med klubbens formål. 

– Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. 

– Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for utvalg og 
komiteer. 

– Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen. 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                               

 5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens 
arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 
besettes. 

 5-2 Revisor  

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. 
Kap. 6 Diverse bestemmelser                                              

 6-1 Lovendringer  



Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er 
bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jfr. NKK’s lover §6-1. 

  

 6-3 Oppløsning  

For å oppløse ØFHK kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på 
ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om 
oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller ØFHK’s midler et av årsmøte bestemt formål. Avgjørelse om disponering av 
klubbens midler (ved oppløsing) fattes med simpelt flertall Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt 
tilfaller midlene NKK. 

 6-4 Flertallsdefinisjoner   

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn 
Simpelt Flertall: 

- Flest stemmer 
Alminnelig flertall: 

- 50% + 1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller ikke. 

Absolutt flertall: 
- 50% + 1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller ikke. 

Kvalifisert flertall: 
- 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall 
- Blanke stemmer teller ikke. 
- Bruk er vedtaksfestet 

Ved valg: Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 
avstemming, Gjennomføres ny avstemming. Den Kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall 
stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. 
Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. 
Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer) 
 


