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Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2017. Medlemmer som har betalt
kontingent senere enn 3 uker før Årsmøtet, må ta med kvittering for innbetalt kontingent.

For medlemmer som ikke er til stede på Årsmøtet, er det anledning til å sende inn forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmene legges i lukket konvolutt merket Valg 2017.
Denne konvolutten legges i en annen konvolutt som merkes tydelig med
Medlemmets navn og Valg 2017

og sendes

Norsk Newfoundlandshundklubb
v/ Britt Mona Ingebrigtsen, Sørhella 12, 9103 KVALØY

Iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være styret i hende senest
7 dager før Årsmøtet for å være gyldige.

NNK Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo

fra Drammen.
Følg E18/E6 til avkjøring mot Gøteborg/ Ryen/ Helsfyr/ Bryn. Hold høyre og ta inn på Østensjøveien.
Følg Østensjønveien mot Bryn. Ta til venstre inn i Nils Hansensvei. Da ser dere lokalet på høyre hånd.

fra Gardemoen
Følg E6 til avkjøring ved Ulvensplitten. Følg skilt mot E18/Gøteborg/Stockholm/ Ring 3. Hold til
venstre ved veiskille. Følg skiltene mot E6/ Gøteborg/ Stocholm/ Ring3/ Ryen/ Sentrum og fortsett ut
på Ring3. Ta avkjøring mot Bryn/ Oppsal. Ta til venstre inn på Nils Hansensvei. Da ser dere lokalet på
høyre hånd.
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Sak 5 Styrets årsberetning 2016

Siden Årsmøte 9.april 16:
Leder: Sølvi Schjelderup
Nestleder: Monika Skarphagen
Styremedlem: Unni Raadlund
Styremedlem: Trond Berge
Styremedlem: Lise Fjeld
Vara medlem: Kjell Petter Lura
Vara medlem: Knut Olav Øverby

Valgkomité:
Britt Mona Ingebrigtsen
Sissel Anderson
John Arne Jonsen
Marian Meyer (vara)
Hanne Aamodt (vara)

Revisor:
Knut Gjersem
Inger-Anne Tangberg

Styret konstituert seg selv etter årsmøte 9.april 2016. Styret avholdt 11 referatførte styretmøter i
perioden, i tillegg har styret hatt mye kontakt for å behandle saker mellom møtene.

Styret har i perioden funnet fram til verdier som styre ønsker skal særprege klubbens og styrets
arbeid. Vi har tro på at alle som er opptatt av vår rase har de beste ønsker og forventninger for
hvordan klubben og dens formål skal bli ivaretatt på en god måte. Vi mener fokus på gode verdier vil
styrke et slikt arbeid. Styret valgte følgende verdier; respekt, lojalitet, åpenhet og saklighet.

Styret har formidlet hva vi leggger i verdiene medlemsbladet. Videre har vi forsøkt å praktisere disse
verdiene i noen vanskelige saker som styret har behandlet. Styret har særlig lagt vekt på saklighet og
respekt. I en anledning har styret også konsultert NKK og fått støtte til den behandling styret har gjort.

Aktiviteter:
Styret arrangerte et møte for å ferdigstille RAS dokumentet. Det var flere oppdrettere som møtte. I
etterkant av møtet ble dokumentet sendt inn til NKK. Klubben har fått gode tilbakemeldinger fra NKK
for vårt RAS dokument.

Styret har avholdt 3 spesialutstillinger, 2 lydighetsstevner og 2 vannprøver.
StorCert utstilling (dommere Hedd og Del Richards, England), vannprøve (dommer Rita Breesch) og
lydighetsprøve (dommer Arild Berntsen) ble avholdt på Morokulien i pinsehelgen 14.-15. mai 2016 i
samarbeid med Sverige. Videre ble spesialutstillingen på Rygge(dommer Angel Maestro Lafuente)
avholdt. Før utstilling (dommer Astrid Indrebø), Lydighet (dommer Lene Berntsen) og vannprøve
(dommer Monika Skarphagen) ble arrangert på Elverum 27.-28. august 2016.

Søren Wesseltoft ble invitert til et medlemsmøte i for å prate om Newfoundlandshunden gjennom flere
tiår. Det ble en super dag med et interesant og engasjerende foredrag om kjente og ukjente
newfoundlandshunder.
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Newfoundlandshundklubben var representert på rasestand og raseparaden på Dogs4all i Lillestrøm
helgen 19.- 20. november 2016. Vi hadde en fin stand som mange besøkende kom innom og vi fikk
vist frem hunder i alle fargervarianter. Tusen takk til alle som deltok og gjorde dette mulig

Medlemsblad og webside / facebook:
Newfoundlandbladet blir nå satt sammen av ny redaktør, Sondre Sandvik. Vi takker Linn Cecilie Wold
for tidligere arbeid. Det har blitt utgitt 4 nummer av medlemsbladet i 2016. For at bladet skal kunne
opprettholdes i antall og kvalitet må alle medlemmer være med å bidra med tekst og bilder, sammen
med selvfølgelig stoff fra avdelinger / kontaktledd.

Websiden www.newf.no har jevnlig blitt oppdatert av Robert Selsaas med informasjon til medlemmene
fra styret og avdelinger / kontaktledd. Facebooksiden er blitt administrert av styret.

Valpelista:
På valpelista 2016 ble det forløpende lagt opp de innrapportere valpekullene. I NKK er det registrert
17 valpekull med 86 valper hvor det er brukt 12 forskjellige hannhunder. Det er registrert import av 5
valper i 2016.

Økonomi:
Regnskapet er ikke ferdigstilt informasjon vil bli ettersendt.

Avdelinger og kontaktledd:
Ved utgangen av 2016 hadde NNK 3 underavdelinger: Hordaland, Sørlandet og Trøndelag.
Klubben hadde også 12 kontaktledd: Rogaland, Østfold /Follo, Oslo/ Akershus, Buskerud, Vestfold,
Finnmark, Hedmark, Oppland, Nordland, Nordmøre/Romsdal, Sunnmøre og Troms. Pr årsskifte står
Telemark uten kontaktledd. I løpet av 2016 har avdelinger og kontaktledd arrangert spesialutstillinger
og andre aktiviteter.

Bruksråd Vann i 2016:
Bruksråd Vann har bestått av Silje Soot, Margrethe Akselvoll, Hanne Aamodt og
Monika Skarphagen. BRV har oppnevnt en egen gruppe som arbeider med revisjon av
vannregelverket.

Det er i 2016 avholdt 8 offisielle vannprøver. 2 ble avholdt av styret på Morokulien (dommer Rita
Breesch, Belgia) og Elverum (dommer Monika Skarphagen) resterende ble avholdt av Bruksråd vann.
2 prøver i Hurdal ( dommer Jan Peters, Tyskland) 2 prøver i Bergen (dommer Pia Jensen, Danmark)
og 2 prøver i Hurdal (dommere Hanne Aamodt og Margrethe Akselvoll). I alt 28 ekvipasjer har deltatt
hvorav 22 newfoundlandhunder, 3 landseer, 2 leonberger og 1 uoffisiell rase.

8 ekvipasjer har tatt SoR, 3 hvorav newfoundlandhunder, 1 leonberger, 2 landseer og 2 uoffisiell rase.

Mestvinnende i 2016 ble Chios Moon / Monika Skarphagen med 679 poeng. På andre
plass, Mikke / Martin Ovesen med 604 poeng. På tredjeplass kom Hjerteknusern
Ona O-Neida / Margrethe Akselvoll / Martin Ovesen med 598 poeng.

Beholdning på konto pr. 31.12.16 er kr. 14.300,23

Lydighet i 2016:
NNK har i 2016 arrangert 2 offisielle lydighetsstevner på Morokulien(dommer Arild Berntsen) og
Elverum (Lene Berntsen).

Mestvinnende i 2016 ble Hjerteknusern Qan Skje Aqua / Vigdis Støylen Andersen med 584 poeng. På
282 poeng. På tredjeplass kom

N SE UCH VpUC Beachbreezer / Hanne Aamodt med 271 poeng.
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Eksteriør i 2016:
Det har vært mange muligheter til å få vist fram hundene våre i 2016. Rasen vår kunne delta på 70
utstillinger fordelt over hele landet. Det ble utdelt 34 hannhundcert og 44 tispecert.

Klubben har i år innført klubbchampionat som deles ut i beste hannhund / beste tispeklasse, i tillegg
deles det ut klubbchampionat for junior og veteran. I 2016 ble det utdelt Juniorklubbchampionat til

Born To Be Wild, Klubbchampionat til INT NORD CH NV 08-11 NVV-16
Concord og Veteranklubbchampionat til INT NORD CH NV 08-11 NVV-16 .

Mestvinnende hannhund og mestvinnende totalt ble NV-15 NORD UCH NORDV-
Right. Mestvinnende tispe ble N UCH . Mestvinnende veteran ble INT NORD CH
NV 08-11 NVV-16. Mestvinnende oppdretter ble kennel Bikkjehaugen.

Medlemmer
Pr. 31.12.16 har klubben følgende medlemstall (tall for 2015 i parentes). Klubben har totalt 266 (215)
hovedmedlemmer (347 (292) inkl husstandsmedlemmer, gratis-/æresmedlem og org./inst.). Av disse
er 55 (52) husstandsmedlemmer, 2(2) æresmedlemmer, 20 (20) Gratismedlemmer / institusjoner og 4
(4) utenlandske medlemmer.

Klubb ID Avdeling Hoved Husstand Klubb ID Avdeling Hoved Husstand
54000 Ufordelt 14(6) (0) 54010 Østfold / Follo 31(25) 7(7)
54002 Rogaland 14(10) 2(2) 54011 Buskerud 11(9) 2(2)
54003 Sørlandet 19(13) 3(3) 54012 Hedmark 21(16) 3(1)
54004 Nordland 5(4) 0(0) 54013 Oppland / Buskerud 17(13) 1(1)
54005 Trøndelag 20(16) 6(6) 54014 Nordmøre / Romsdal 7(6) 0(0)
54006 Oslo / Akershus 50(46) 14(15) 54015 Troms 7(7) 5(5)
54007 Telemark 8(7) 1(1) 54016 Finnmark 4(4) 0(0)
54008 Sunnmøre 8(9) 1(1) 54017 Vestfold 10(6) 1(1)
54009 Hordaland 20(18) 9(7) Utenlandske 4(3)

Sum medlemmer 158 36 112 19
Andre Gratismedlem 20(20) Æresmedlem 2(2)

Totalt registrerte medlemmer eksklusive gratismedlemmer 325

Oslo, 20. februar 2017

Sølvi Schjelderup (sign) Monika Skarphagen (sign)

Trond Berge (sign) Lise Fjeld (sign) Unni Raadlund (sign)

Kjell Petter Lura (sign) Knut Olav Øverby (sign)
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Sak 6 Regnskap for 2016 med revisors rapport

Styret har satt en årsmøte dato noe tidligere enn vanlig på året. Dette ser vi har gjort det utfordrende å
få ferdigstilt regnskapet og revisors rapport før utsendelse av papirene.

Regnskapet og revisors rapport ettersendes så snart det foreligger.

Sak 7 Kontingentfastsettelse

Iht. til klubbens lover § 3-4 fastsettes kontingenten av klubbens Årsmøte etter forslag fra styret.

Forslag til vedtak;
Styret foreslår å holde kontingenten for 2017 uforandret, kr. 310,-
(+ grunnkontingenten til NKK som p.d.d. er kr. 190,-)

Sak 8 Budsjett for 2017 (Orienteringssak)

Blir redegjort for senere
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Lover for Norsk Newfoundlandshundklubb
Lover for Norsk Newfoundlandshundsklubb stiftet 1.januar 1984
Vedtatt av årsmøtet 24. mars 2012
Revidert av årsmøtet 9. april 2016

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Newfoundlandshundklubb og forkortes til NNK. 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 rasen Newfoundlandshund.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-1-1 Emblem
Klubbens emblem og navn er beskyttet, og skal ikke brukes uten klubbens tillatelse. Avdelinger og
kontaktledd bruker emblemet sammen med fylke og/eller avdelingsnavn.

Klubbens emblem skal være større enn avdeling/kontaktledd emblem.

§1-2 Formål
Klubben har til formål å ivareta hunden og hundeholdets interesser i Norge, og samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NNK skal også arbeide
for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både
når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer er:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger og kontaktledd

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. 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 kan anke avslaget til NKKs Appellutvalg. Det er mulig å tegne
familiemedlemskap i tilknytning til et hovedmedlemskap.

§2-1-1 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlem av klubben. Det kreves
2/3 kvalifisert flertall, og det voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler en grunnkontingent til NKK, med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. Styret kan stryke medlemmer som skylder
kontingent.
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§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Newfoundlandshundklubb og Norsk Kennel Klubs
virksomhet samt å følge Norsk Newfoundlandshundklubbs 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
Ved opphør av medlemskap vil hele eller deler av kontingent ikke bli tilbakebetalt

§2-5 Disiplinær reaksjoner
NKKs lover kap. 7 om disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

§ 2-6 Medlemmenes rettigheter
Styret skal behandle ethvert medlem på en objektiv måte, slik at medlemmets sak blir behandlet i
følge lover og retningslinjer fra NKK og NNK.

Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 20. mai.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av godkjente stemmer med unntak av lovvedtak
(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet blir forslaget forkastet. Stemmelikhet ved personvalg medfører omvalg blant
disse kandidatene på årsmøtet, forhåndsstemmer forkastes ved omvalg.

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 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, dvs betalt
kontingent.

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

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Forhåndsstemmer må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet i henhold til innkalling for å
være gyldige. Forhåndsstemmer er kun mulig ved personvalg.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med 3 representanter med talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
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Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
- Dato, tid og veibeskrivelse
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med kasserer og revisors beretning
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende innen

31.desember.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene

må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
- Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndstemmer, Innkallingen og

dagsorden, samt gi observatører rett til å være tilstede.
- Oppnevne møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps.
- Behandle årsberetning.
- Behandle og eventuelt godkjenne regnskap med revisors beretning.
- Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På

dagsorden er i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid behandling av kontingent.
- Kun saker oppsatt på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.
- Opprettelse og nedleggelse av avdeling
Velge:
a) Leder for 1 år
b) Nestleder for 2 år
c) 3 Styremedlemmer for 2 år
d) 2 varamedlemmer for 2 år
e) Revisor med vararevisor for 2 år
f) Valgkomite med leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år samt vararepresentanter for 1 år
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppsatt på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Forslag til valg sendes Valgkomiteen, forslag på saker sendes til Styret innen forslagsfristen.

§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
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, 3
styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet.
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§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede, samt leder eller
nestleder.

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 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
- utnevne kontaktledd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for

særkomiteer, sunnhetsutvalg, og redaktør og etc.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
- velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- utpeke person til representantskapsmøtet

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes. Valgkomiteen leder valget på årsmøtet.

§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
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 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes
på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 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 for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål for
newfoundlandshund.

§6-4 Avdelinger
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet
bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt
forfalt kontingent og er tilknyttet i vedkommende avdelingsdistrikt, kan delta med stemmerett eller
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være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Aktiviteter i avdelingene skal skje etter retningslinjer for slike som til enhver tid er fastsatt av styret.

Definisjoner

Alminnelig flertall
Flertall av godkjente stemmer er for forslaget Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er
gyldige stemmer.
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Sak 9 Valg

Valgkomiteens forslag til styre for 2017/2018

Verv Kandidat Velges for

Leder: Espen Aasland Valgkomiteens innstilling 1 år Ny

Nestleder: Monika Skarphagen Ikke på valg

Styremedlem: Trond Berge Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg
Styremedlem: Lars Højdam Valgkomiteens innstilling 2 år Ny
Styremedlem: Unni Raadlund Ikke på valg

Varemedlem: Kjell Petter Lura Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg
Varamedlem: Knut Olav Øverby Ikke på valg

Revisor: Knut Gjersem Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg
Vara Revisor: Inger- Anne Tangberg Ikke på valg

Valgkomite: Hanne Aamodt Valgkomiteens innstilling 2 år Ny
Raymond Sæbjørnsen Valgkomiteens innstilling 1 år Ny
Sigleif Tingstad Valgkomiteens innstilling 2 år Ny

Varamedlem: Marian Meyer Jørgensen Ikke på valg
Varamedlem: Anne K. Langøren Valgkomiteens innstilling 2 år Ny

For valgkomiteen,
Britt Mona Ingebrigtsen, John Arne Johnsen og Marian Meyer Jørgensen
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FORHÅNDSSTEMMESEDDEL FOR VALG 2017

Norsk Newfoundlandshundklubbs Årsmøte 25. mars 2017

Sak 10 Valg

Styre: Leder Valgkomiteens innstilling Espen Aasland 1 år

Styremedlem Valgkomiteens innstilling Trond Berge 2 år
Styremedlem Valgkomiteens innstilling Lars Højdam 2 år

Vararepresentant Valgkomiteens innstilling Kjell-Petter Lura 2 år

Revisor: Valgkomiteens innstilling Knut Gjersem 2 år

Valgkomite: Valgkomiteens innstilling Hanne Aamodt 2 år
Valgkomiteens innstilling Sigleif Tingstad 2 år
Valgkomiteens innstilling Raymond Sæbjørnsen 1 år

(Vara) Valgkomiteens innstilling Anne K. Langøren 2 år

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2017. Medlemmer som har betalt
kontingent senere enn 3 uker før Årsmøtet, må ta med kvittering for innbetalt kontingent.

For medlemmer som ikke er til stede på Årsmøtet, er det anledning til å sende inn forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmene legges i lukket konvolutt merket Valg 2017.
Denne konvolutten legges i en annen konvolutt som merkes tydelig med
Medlemmets navn og Valg 2017

og sendes

Norsk Newfoundlandshundklubb
v/ Britt Mona Ingebrigtsen, Sørhella 12, 9103 KVALØY

Iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være styret i hende senest
7 dager før Årsmøtet for å være gyldige.
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