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Vedlegg 8 - Valgkomiteens innstilling 2007. 

Valgkomiteen har i år bestått av Synnøve Skaga, Brit Heggland og Mildrid Kjøbli. 
Arbeidet ble i utgangspunktet svært vanskelig i år, fordi også de medlemmene i styret som ikke er på 
valg, varslet om at de ikke ville fortsette. 
 
Valgkomiteen valgte derfor å gå til det skritt å sende ut brev til alle medlemmer for å få forklart 
situasjonen klubben er i og for å få forslag på kandidater. Valgkomiteen beklager at dette har påført 
klubben kostnader, men så ingen annen, bedre løsning. 
Vi takker for all respons. Dette har gjort at valgkomiteen har greid å få til komplett liste til valget. 
 
Siden ingen i det nåværende styret vil fortsette, blir det ikke noen kontinuitet i arbeidet for styret. 
Valgkomiteen ønsket derfor å få inn personer med erfaring fra hundeklubber eller annet 
organisasjonsarbeid i det nye styret. 
Innstilling og presentasjon: 
Leder for 1 år: Solvor Nærland 
Bor i Bergen, har hatt Shiba i over 10 år. Har erfaring fra andre organisasjoner. 
Nestleder for 2 år: Inger Merete Ingebrigtsen 
Bor på Oppdal, har hatt hund i 19 år, Shiba i 8 år. Har vært nestleder i Shibaklubben i 2 år, 
ellers har hun bred erfaring fra styrearbeid. 
Sekretær for 1 år: Mary Kallekleiv Ellingsen 
Bor i Bøvågen i Hordaland, har hatt hund i 29 år, Shiba i 1 år. Har vært aktiv i annen 
hundeklubb og har bred erfaring derfra. 
Kasserer for 2 år: Terje Håheim 
Bor i Sarpsborg. Har erfaring med hund fra tidligere, ny med Shiba. Har litt erfaring fra 
styrearbeid. 
Styremedlem 2 år: Torstein Gleditsch 
Bor på Bjørnemyr i Akershus.på Nesodden. Ny med Shiba. Allsidig organisasjonserfaring. 
Styremedlem 1 år: Laila Nagel 
Bor i Sundbyfoss i Vestfold. Har hatt hund i 18 år, Shiba i 6 år. Hun har sittet i 
shibaklubbens styre og vært vara til styret. 
Vara til styret for 1 år: Tove Holmøy 
Bor i Tønsberg. Har hatt Shiba i 2 år. Har erfaring fra annen organisasjon. 
Vara til styret for 1 år: Dan Ove Tuven 
Bor i Korgen i Nordland. Har hatt Shiba i 7 år. Har sittet i Shibaklubbens styre i to perioder. 
Vara til styret for 1 år: Sverre Kjøbli 
Bor i Snåsa. Har hatt Shiba i 10 år. Har sittet i Shibaklubbens styre tidligere. Har bred 
erfaring fra organisasjonsarbeid. 
Revisor 1 år: Per Oddvar Sæth 
Bor på Åndalsnes. Har hatt hund i 18 år, Shiba i 4 år. Har vært revisor i klubben tidligere. 
Vara revisor for 1 år: Sara Hauge 
Bor på Rena i Hedmark. Har hatt hund i 1år. Har hatt verv i andre foreninger. 
Valgkomitè for 1 år: Tom Hofsli 
Bor i Stokke. Har hatt hund i mange år, Shiba i 9 år. Har tidligere sittet i Shibaklubbens 
valgkomitè og vært vara til valgkomiteen. 
Valgkomitè for 1 år: Christen Lang 
Bor i Bergen. Har hatt hund i mange år, Shiba siden 1987. Har sittet i Shibaklubbens 
valgkomitè tidligere. 
Valgkomitè for 1 år: Gullborg Knudsen 
Bor i Bergen. Har hatt hund i 26 år, Shiba i 3 år. Har erfaring fra annet organisasjonsarbeid. 
Vara til valgkomitè for 1 år: Kjell Grødal 
Bor i Kristiansund. Har hatt hund i 30 år, Shiba i 3år. 


