Innkalling til Årsmøte i NBHK 2018

Saker til behandling.

Det innkalles til årsmøte lørdag 7.4.18,
kl. 13 på Scandic Hotell, Bergen Airport.

1.
Godkjenning av lovverk etter ny lovmal.

Dagsorden

2.
Styret fremmer forslag om å oppheve årsmøtevedtak fra 2015 angående
maks. 3 medlemmer i avlsrådet. Styret
ønsker at avlsrådet skal bestå av inntil 5
medlemmer, men minst 3.

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, to til å
undertegne protokoll, tellekorps
3. Årsberetning
4. Regnskap med
revisjonsberetning
5. Kontingentfastsettelse
6. Budsjett
7. Aktivitetsplaner
8. Innkomne saker
9. Valg
Følgende verv er på valg:

3.
Styret fremmer forslag om å
oppheve årsmøtevedtak fra 2014 ang.
dato for avholdelse av årsmøte. Styret
ønsker at årsmøtet avholdes før 1.8.
hvert år uten bindinger til
NKK-utstillinger eller klubbens rasespesial.
Det kan avholdes i forbindelse med
andre utstillinger innen 1.8 hver år.

Styret
Leder 2 år
Nestleder supplert 1 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år
Varamedlem 1 år

4.
Styret ønsker å oppheve vedtak
fra 2014 hvor leder ikke kan inneha
andre verv. Styret ønsker årsmøtets
fullmakt til å fordele alle verv innenfor
og utenfor styrets midte.

Valgkomiteen
Medlem 2 år
Varamedlem 1 år

Innkallingen med kandidater på verv,
saker til behandling m.m. vil bli sendt
medlemmene i medlemsbladet ev. på
e-post innen 3-ukersfristen for
utsending av innkalling, jf. klubbens
vedtekter § 3-3 Innkalling.
Vi ber derfor alle om å se til at de har en
fungerende e-postadresse.
Innkallingen med sakene i sin helhet
blir å finne på klubbens hjemmeside.
www.nbhk.no
Mvh Styret
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Årsberetning
Styret har hatt 13 styremøter i 2017.
Det har vært endel saker til vurdering ,som dere kan lese i møteprotokollene på klubbens webside.
Web .siden har blitt oppdatert og vi har fått ny webmaster.
Medlemsbladet har kommet i nytt format og vi synes bladet har fått en oppgradering.
Vi har avholdt en vellykket rasespesial på Orre,Rogaland ,og arbeider med årets spesial i Sandefjord og med jubileums-utstilling i 2019.
I nov. valgte leder og trekke seg og 2 av avlsrådsmedlemmene og webmaster trakk seg
som følge av dette.
Avlsrådet har derfor ikke fungert, da det ikke har meldt seg noen til verv her.
Elisabeth Bolsgård rykket da opp fra nestleder til fungerende leder.
Varamedlemmene Rigmor Eidesmo og Christin Åkvåg Duesund rykket opp som
styremedlemmer.
Tom Løkken Møklegaard og Torbjørg Helene Olsen har vært de øvrige medlemmen.
Styret har fått få saker fra medlemmene, men har behandlet de som har kommet.

Klubben har god økonomi.
Medlemstallet er stabilt.
Mvh.
Elisabeth Bolsgård
for styret
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Styret
Norsk Bichon Havanais Klubb					

5. mars 2018

Valgkomitéens innstillinger til valg av styre for 2018
Valgkomitée:
Leder : May-Britt Lyngholt
Medlem: Kaja Ringnes Flesland
Medlem : Hanne Ramsøy
Vara: Lene Katrhin Rasmussen
Valgkomitéen har hatt gruppesamtaler på messenger der det er gjennomgått hvilke
verv som er på valg. Vi har hatt ett avsluttende telefonmøte med gjennomgang av våre
henvendelser.
Elisabeth Bolsgård har takket ja til lederverv, og Tom Løkken-Møklegaard vil tre inn
som nestleder for 2018.
Det er mottatt 3 forslag til kandidater til nytt styre/varamedlemmer via messenger –
alle disse er bekreftet av kandidatene selv.

Valgkomitéen
Kaja Ringnes Flesland			
Hanne Ramsøy
May-Britt Lyngholt
(Sign)					(Sign)				(Sign)
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Man kan enten stemme JA (ved å sette kryss i kolonnen bak kandidaten) eller blankt
(ved å la kolonnen forbli tom).
Din stemme legges så i en umerket konvolutt, som klebes igjen.
Denne legges så i en ny konvolutt, merket med «Forhåndsstemme», samt ditt navn.
Denne legges igjen i en ny konvolutt som merkes klubbens postadresse for innsending av forhåndstemmer 2018.
Forhåndsstemmer sendes til:
Norsk Bichon Havanais klubb
Valgkomiteen
c/o May-Britt Lyngholt
Ordfører Strandlisgate 5
3683 Notodden
Vi gjør oppmerksom på at samtlige forhåndsstemmer må være mottatt senest 7 dager
før årsmøtet. Konvoluttene medbringes årsmøtet uåpnet, og åpnes der av det valgte
tellekorpset.
Det er ikke anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Godt valg.
Mvh. Styret i Nbhk.

Stemmeseddel:				
Det skal totalt settes minimum 1 kryss – maksimum 8 kryss
Verv

Periode Navn

Foreslått av

Styret
Leder

2 år

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

1 år
2 år
1 år

1 kryss
Elisabeth Bolsgård
5 kryss
Tom Løkken-Møklegaard
Siri Kristiansen Fossbakk
Siv Helen Sakseid

Varamedlem
Varamedlem

1 år
1 år

Birgitte Espeseth Heggstad
Magne Gryttingslien

Elisabeth Bolsgård
Elisabeth Bolsgård

Valgkomité
Medlem
Varamedlem

2 år
1 år

2 kryss
Ann- Karin Martinsen Huseth
Lene Kathrin Rasmussen

Valgkomitéen
Gjenvalg

Kryss for valg
av kandidat

Valgkomitéen
suppleringsvalg
Elisabeth Bolsgård
Valgkomitéen
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