Innkalling til årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb
Dato: Lørdag 27. februar 2016 kl 15.00 NB. nytt tidspunkt
Sted: Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo

Det blir servering av kaffe/te, kake, brus og pizza ☺
Si fra om du har hensyn som må taes i matveien!
På grunn av servering så vil vi gjerne vite hvor mange som kommer:
Meld fra på epost til
nrl.sekretaer@gmail.com
senest 13.2
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1. Konstituering av årsmøtet
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Godkjenning av agenda

2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsberetning 2015
4.1 Styret 2015
I 2015 har styret sett slik ut:
Leder

Hege Fredriksen

På valg 2017

Nestleder

Solveig Zetterstrøm

På valg 2016

Sekretær

Camilla Haugsand

På valg 2016

Kasserer

Kari Anne Overskeid

På valg 2016

Styremedlem

Inger Handegård

På valg 2017

Vara

Kim Aino Nordbotten (gikk ut av styret 24.09.2015)

På valg 2016

Revisor: Gunni Fiane
Vararevisor: Hilde Nysether
Valgkomité: Birthe Sjuls Thoresen, Lise Storelid og Lajla Lyseggen
I 2015 har styret hatt 8 styremøter på skype.
Styret har også en privat facebookgruppe som brukes til diskusjoner før og etter
møter.
Årsmøte ble holdt 31.01.2015 med 24 medlemmer tilstede.

4.2 Medlemmer 2015
Norsk Rallylydighetsklubb hadde 256 medlemmer i 2015.
2014: 256 medlemmer

4.3 Stevner 2015

Antall stevner i Norge

2013

2014

2015

68

77

88

3

NRL stevner

15

5

7

NRL stevneinntekter

102 811

76 050

122 812

NRL stevneutgifter

54 535

69 323

85 997

NRL stevneoverskudd

48 279

6 727

36 815

2015: Det ble holdt 88 stevner. NRL holdt 7 av stevnene. 2 av stevnene ble arrangert
av styret under NM 2015. 5 av NRL kontaktpersoner.
2016: Det har blitt søkt om ca. 136 stevner til NKK i 2016. NRL arrangerer 3 av disse
stevnene. Ett av disse er NM. De to andre er i Vennesla ved Marit Jortveit og Kari
Anne Overskeid. Det virker som at det er mindre vilje til å arrangere stevne på vegne
av NRL, man arrangerer isteden på vegne av sin hundeklubb.

4.4 NM 2015
Styret arrangerte NM, Norgesmesterskap, 15. og 16. august på Bø i Telemark i
samarbeid med Bø og Sauherad hundeklubb. NM var uoffisielt. I tillegg ble det
arrangert offisielle stevner begge dager for alle klasser.
Antall påmeldte:
Lørdag

Søndag

Klasse 1

34

30

Klasse 2

37

35

Klasse 3

28

27

Elite

56

52

Sum

155

144

Resultat NM finale:
9 ekvipasjer kvalifiserte seg til finale søndag. Pallplassering etter finale:
1. Lene Kleven  Flipperens Cash  390 poeng  Norgesmester 2015
2. Thomas Elisenberg  Tollergrendas Outstanding Renka  384 poeng.
3. Beate Helgesen  RL3 Gatefield's Ol`Fashion Girl  374 poeng
Dommere NM: Roger Fredriksen og Berit Smaaland
Overdommer: Kari Anne Overskeid
Øvrige dommere: Solveid Zetterstrøm og Hege Fredriksen
Regnskap stevne:
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Inntekter
Startkontingent stevne
Utgifter
Kontorrekvisita
Porto, pakker
Dommerhonorar
Dommer overnatting
Dommer reise, ikke bil
Stevneutg. dommergave,premier o.s.v
Bilgodtgjørelse, dommer
Banemannskap
Mat til mannskap på stevne
Annen kostnadsgodtgjørelse
Aktivitetsavgift
Rosetter/medaljer/sløyfer
Overskudd

Beløp
80 200
1 603
173
17 050
5 645
2 947
3 672
6 835
2 000
5 679
590
7 625
1 750
24 631

Det ble en flott helg på Bø i Telemark med mange deltagere, rekord i antall
elitedeltagere og gode tilbakemeldinger. Mange stilte opp for å få arrangementet til å
gå rundt og det ble en lærerik helg samt en fin markering av NRL sitt 10 års jubileum.
En stor takk til frivillige, Bø og Sauherad hundeklubb for hjelp og lån av utstyr, og
dommere for flott innsats.

4.5 Godkjente instruktører og dommere
NRL har godkjent 7 instruktører dette året.
NRL har godkjent 3
dommere dette året.

Status dommerutdannelse 2014:
Ferdig

Godkjent skriftlig, igang med praktisk

Ikke kommet igang

3

3

4

4.6 Særkomité for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen)
Kari Anne Overskeid representerer NRL i 2015. I 2016 og 2017 er det freestyle som
har våres delte plass.

4.7 Hederspremie 2015
Navn

Hund navn

Rase

Inger Handegård

Nvch Nrlch BH Desperados Xmilla

Engelsk springer spaniel

Tove Falkenhaug

Pia

Border Collie

Trude Jacobsen

Chaos

Border Collie
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Aina K. Fredriksen

Perlemorsky av Nordlandsbris  “
Reba”

Australian Shepherd

Aina K. Fredriksen

Zharantas Elleville Redrose Zangala  “
Zanga”

Australian Shepherd

Aina K. Fredriksen

Zharantas Fiona Fayli  “
Fayli”

Papillon

Nina Andersen

Svedala Sweet Alabama Cotton  “Vesla”

Rottweiler

Nina Andersen

Snuppa

Border Collie

Gro Anita Wolland

MithraShan’s Sheela Hbanero  “Sheela”

Bichon Havanais

Andrea Hånes

Fachings Black Ferrari

Collie langhåret

Tommy Haukeland

NORD LCH N RL CH Minipina´s Damn Good n
Ready

Staffordshire Bull Terrier

Ylva Christensen

Aplicado Sao Domingos Bairrada  “Bruno”

Portugisisk vannhund

Thomas Elisenberg

Tollergrenda’s Outstanding Renka

Toller

Roger Fredriksen

Xena

Blanding

Eva Lynn Karstensen

El Niño

Blanding

4.8 Andre saker styret har jobbet med:
● Revidere regelverk
Regelverk for rallylydighet er gjeldende frem til 31.12.2016. Norsk
Rallylydighetsklubb har derfor muligheten til å utarbeide og vedta et nytt regelverk
som skal gjelde fra og med 1.1.2017.
Siden det ikke finnes en formell kompetansegruppe for rallylydighet så er det
NRLstyret som er dette ifølge NKK. Styret valgte å opprette en arbeidsgruppe på syv
personer sammensatt av representanter fra styret, dommere, instruktører og utøvere
med god kompetanse. Arbeidsgruppen fikk mandat fra styret til å gå gjennom og
vurdere alle innsendte forslag til regelendringer fra medlemmer, og komme med
forslag til revidert regelverk.
26 medlemmer sendte inn 86 ulike innspill, flere av disse inneholder mange punkter.
Arbeidsgruppa fikk frist til å levere det reviderte regelverket til styret i løpet av
desember 2015. Etterhvert ble det klart at denne fristen var urealistisk fordi arbeidet
var mye mer omfattende enn det styret kunne forutsett.
● Dommerseminar den 1718.januar 2015
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Kommentar fra årsmøte 31.01.2015. Veldig godt dommerseminar med alle godkjente
dommere tilstede.
● Rallylydighet på NKK sine hjemmesider
Styret påpekte til NKK at rallylydighet ikke sto under aktiviteter på deres hjemmeside.
Inger Handegård kontaktet NKK like før jul 2015 og har avtalt å sende inn forslag til
tekst om rallylydighet som de skulle vurdere om de skulle ta inn på hjemmesiden
under aktiviteter.
●
●
●
●
●
●
●

Oppdatert “Hvordan arrangere stevner” hefte
Oppdatert kritikkskjema med dato
Oppdatert regelverk for rekruttklassen
Nytt design og oppdatert hjemmeside
Oppdatering av dommerutdannelsen
Salg av profileringsartikkler
Kontinuerlig kontakt med medlemmer og NKK

Mvh Styret

5. Godkjenning av regnskap for 2015 og budsjett 2016
Inntekter
Medlemskontingent
Stevneinntekter
Dommerseminar inntekter
Dommerutdanning
Salg av profileringseffekter
Renter
Sum inntekter
Kostnader
Stevneutgifter
Møter, reiser, administrasjon
Dommerseminar utgifter
Dommerutdanning
Kjøp av profileringseffekter
Kontorrekvisita
Porto, Brev/Gebyrer
Hjemmeside og regnskapsprogram
Diverse

Budsjett
2015

Regnskap
2015

33 500
70 000


38 025
122 812

10 000

113 500

60 000
10 000
15 000
15 000
5 000
1 500
1 000
2 000
4 000


8 850
151
169 838

85 997
8 289
31 740
3 000
7 240
3 210
462
1 875
2 488

Budsjett
2016
36 000
93 000
18 000

Noter

1
2

10 000

157 000

74 000
13 500
48 000
6 000
6 000
3 500
1 000
2 000
3 000

3
4
5

Overføring kostnader til neste år

Sum utgifter

113 500

144 299

157 000
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Resultat overskudd /
underskudd:



(25 538)



Balanseregnskap for NRL 2015
Kontanter
Bankinnskudd

IB 01.01.15 Overskudd UB 31.12.15
1 147
4 950
6 097
134 962
20 588
155 550
136 109
25 538
161 647

Noter
1
2
3
4
5

Deltagelse på NM ble over all forventning
Egenandel 18 dommere og elever.
Hovedgrunnen til differansen er NM og utgifter i forbindelse med det.
Da reiseutgifter ble høyere enn antatt, har vi i år valgt å budsjettere for nettopp det, da det nå er
flere dommere som skal delta.
Få dommere som har fullført utdanningen. Det antas at minst 4 elever ikke vil fullføre i løpet av 2016

Revisors beretning
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6. Saker fra medlemmer
Ingen innkomne saker fra medlemmer

7. Saker fra styret
7.1 Godkjenning av ny lovmal
NKKs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i
NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder
uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemklubbenes eget lovverk.
Dette medfører at alle klubber må tilpasse klubbens lover i henhold til den nye
obligatoriske lovmalen.
Se. vedlegg 1

8. Orientering fra styret om aktiviteter og drift 2016
8.1 Endring av regelverket 01.01.2017
Orientering om endring av regelverket.
Forslag til revidert regelverk sendes til Sportshundkomitèen for endelig vedtak. De
kan velge å ikke vedta regelverket dersom de mener at det ikke burde endres eller
dersom de finner elementer i regelverket som ikke er endret slik de burde. NRL får
deretter mulighet til å rette opp regelverket, og sende det inn på nytt.

8.2 Norgesmesterskap 2016
Det skal arrangeres uoffisielt Norgesmesterskap i rallylydighet 20. og 21. august på
Bø i Telemark i samarbeid med Bø og Sauherad hundeklubb. Dette i tillegg til
ordinært offisielt stevne både lørdag og søndag.
Stevneleder: Camilla Haugsand

8.3 Dommerserminar 
2016

Styret planlegger dommerseminar 2016 pga. det nye regelverket.

9. Valg  styret
Valgkomitéen har følgende forslag til styre:
Leder
:
Hege Fredriksen.  ikke på valg (1 år igjen)
Sekretær
: Inger Handegård  ikke på valg (Overtar sekretærfunksjonen. 1 år igjen)
Kasserer
: Kari Anne Overskeid  gjenvalg for 2 år
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Styremedlemmer
: Camilla Haugsand  gjenvalg for 2 år (Ønsker ikke fortsette
sekretærfunksjonen)
Styremedlemmer
: Solveig Zetterstrøm  gjenvalg for 2 år
Vara
: Irene Aspen  velges for 1 år
Det er anledning til forhåndsstemme ved valg, se vedlagte valgseddel for mer info.
(ikke mulig å stemme på andre saker som skal behandles på årsmøtet).
Vedlegg 2

10. Valg  revisor og vararevisor for et år
Kandidater revisor
● Gunni Fiane
● Hilde Nysether
Kandidater vararevisor
● Gunni Fiane
● Hilde Nysether

11. Valg  valgkomité
Kandidater: Lajla Lyseggen og Birthe Sjus Thoresen
Valgkomitèen fant ikke en siste kandidat. Dette må derfor velges på årsmøtet.

12. Utdeling av Hederspremie 2015
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Vedlegg 1  Ny lovmal
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Lover for Norsk Rallylydighetsklubb stiftet 01.01.2005
Vedtatt av årsmøtet den 27.02 2015
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1‐1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Rallylydighetsklubb, og forkortes til NRL. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub
(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter alle raser og er landsdekkende.
§1‐2 Formål
Norsk Rallylydighetsklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Norsk Rallylydighetsklubb skal også
arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund med hovedfokus på rallylydighet
c) bidra med et godt miljø og gode tilbud for alle som ønsker å drive med rallylydighet i Norge
d) fremme positiv hundetrening og legge vekt på treningsglede hos hund og fører
e) tilby oppvisninger, kurs og konkurranser som fremmer en positiv innstilling til hunder og
hundetrening både blant utøvere og samfunnet generelt
§1‐3 Definisjoner
Klubbens organer:
‐
Årsmøtet

‐
Ekstraordinært årsmøte

‐
Styret

‐
Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2‐1 Medlemskap

11

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
§2‐2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av
NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2‐3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Rallylydighetsklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet
samt å følge Norsk Rallylydighetsklubb og Norsk Kennel Klubs 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 offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt
regelverk.
§2‐4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)
Utmeldelse

b)
Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling

og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)
Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)
Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2‐5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3‐1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet
5
og avholdes hvert år innen 31. 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 klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
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Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3‐2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for 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 fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Ved fullmakt gjelder maks 1 fullmakt pr. fremmøtt medlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal sendes til styre min. 1 uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter 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 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte, enten pr post, e‐post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
‐ Dagsorden
‐ Årsberetning
‐ Regnskap med revisors beretning
‐ Budsjett for neste år
‐ Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
‐ Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende/poststemplet senest 5 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.
b)
Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra

møtet.
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c)
Behandle årsberetning

d)
Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)
Godkjenne budsjett for neste år

g)
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden

skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er
ikke tillatt
h)
Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i)
Velge:

‐
Leder for 2 år

‐
Nestleder for 2 år

‐
3 styremedlemmer for 2 år

‐
1 varamedlemmer for 1 år

‐
Revisor med vararevisor for 2 år.

‐
Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentanter for 1

år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Styret konstituerer seg selv og velger funksjoner/fordeler roller.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
§3‐5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det.
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, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4‐1 Styret
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Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4‐2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4‐3 Styrets oppgaver er å
‐
lede klubben mellom årsmøtene

‐
avholde årsmøte

‐
drive klubben i samsvar med klubbens formål

‐
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

‐
oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

‐
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK‐regionen

‐
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen‐ eller utenfor styret

‐
oppnevne representant til 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 skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv
som skal besettes.
§5‐2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6‐1 Lovendringer

15

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre 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 jf Norsk Kennel Klubs lover §6‐1.
§6‐3 Oppløsning
For å oppløse klubben 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 klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte
noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§7 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det
kreves ⅔kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til
klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en
enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn.
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Vedlegg 2  Stemmeseddel
Stemmeseddel valg Norsk Rallylydighetsklubb

Brukes både ved forhåndsvalg og for å stemme på årsmøtet
De som ønsker å forhåndsstemme legger sin stemmeseddel i lukket konvolutt inne i en annen konvolutt.
I den ytre konvolutten legges et ark med avsender sitt navn. Konvolutten med stemmeseddel skal åpnes
på årsmøtet.
Sendes til: Camilla Haugsand, Rabbavegen 9b, 3520 Jevnaker innen 20.02.2016
Det skal velges 
to
styremedlemmer:
Styremedlemmer
Kandidater:
Camilla Haugsand
Solveig Zetterstrøm
Det skal velges 
et
varemedlem:
Varamedlem
Kandidater:
Irene Aspen

Det skal velges 
en 
revisor og 
en 
vararevisor:
Revisor
Kandidater:
Gunni Fiane
Hilde Nysether

Sett kryss om du stemmer på kandidaten:

Sett kryss om du stemmer på kandidaten:

Skriv revisor eller vara i rutene under:

Det skal velges 
tre 
til valgkomite:
Valgkomitèen fant ikke en siste kandidat. Dette må derfor velges på årsmøtet.
Kandidater:
Sett kryss om du stemmer på kandidaten:
Lajla Lyseggen
Birthe Sjus Thoresen
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