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Stavang eÍ 7 . mai 2011

1. Åpning av møte
Møtet ble åpnet av Johan Ebeltoft kl 13.00 og inledet med å redegjøre for bakgrunnen for
dette møtet og hvordan NRF's styre har oppfattet den siste tiden med beskyldninger,
samarbeidsproblemer og negative holdninger. At noen er uenige i NRF's styre sine
handlemåter vil man av og til oppleve.Det er demokrati i praksis.
Men innholdet og ordlyd i brev sendt NRF's styre fra BPDF bte oppfattet som ren
misstillit. Av den grunn hadde styret valgt ätrekke seg fra sine verv med umiddelbar
virkning.
Steinar Sætre BPDF svarte på oppfordring fra Johan Ebeltoft med at ovenfor nevnte brev
var ment som saker til behandling i NRF's styre. Det som hadde skapt stor forvirring og
utløst brevet var det såkallet fellesbladet fra Danmark, Raceduen nr 3.

2. Godkjenning av representanter
Følgende Representanter var møtt:
BPDF - Steinar Sætre og Johnny Larsen
HRF - Jan Oksnes
SJRF - Terje Ree, Thorvald Pollestad og Erling Friestad
AARF - Kurt Johan Dalen og Kenneth Knutsen
NRF's styre - Johan Ebeltoft, Kåre Larsen og JørgenEljervik
Totalt I 1 stemmeberettiget

3. Godkjenning av saksliste og fastsettelse av dagsorden
Johan Ebeltoft bemerket atvalg av referent var uteglemt fra innkallingen til møtet.

4. Valg av møtedirigent, referent og2 repr. til å underskrive protokollen
Møtedirigent Johan Ebeltoft
Referent Terje Ree
Signering av protokoll Thorvald Pollestad og Erting Friestad

5. Valg av nytt styre
Valgkomite ved Gunnar Brandal la frem komiteens innstilling som var følgende:
Formann Hans Petter Nernes
Styremedlem Gunnar Branndal
Styremedlem Svein Harald Vikse
Disse ble valgt uten motforslag fra noen av representantene.

Formannens periode går ut 2012.
Hvor lenge styremedlemmene skal sitte erhengig av hvilken rolle hver enkel av
styremedlemmene inntar.
Nestformann skal sitte til20I3
Sekretær skal sitte til20l2
Kasserer skal sitte til 2013



Johan Ebeltoft takket for seg med å overbringe Forbundet's aktiva i forrn av diverse arkiverte
protokoller, referater, regnskap, medlemslister etc. til det påtroppende styret. Overtakelse av
disposisjon av NRF's bankkonto ordnes umiddelbart av det avgående styre.
Den nye forbundsforrnannen Hans Petter Nernes frtalte litt fra prosessen med å danne nytt
styre og litt om planer fremover. Det nye styret har pr. dags dato ingen kandidat til
redaktørjobben.
Thorvald Pollestad ønsket det nye styret velkommen og takket det avgående styret for tiden
de har innehatt verv i NRF og det de har bidratt med av resurser og midler.

jÙ¡f:øtet avsluttet kl 13.40
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Thorvald Pollestad


