Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb
Lørdag 7. oktober 2017 fra 16.00 - 16.30, Sataslåtten, Ål i Hallingdal
Dagsorden
1) Åpning av ekstraordinært årsmøtet, godkjenne stemmerett for medlemmer og fullmakter, samt å
gi observatører rett til å være til stede
2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å
undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Valg

Møte- og stemmerett på årsmøte har
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett.
For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med
medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og
personer som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før møtedato. Det kan stemmes ved
personlig fremmøte eller fullmakt.
Vi ber om at medlemmer med fullmakter sender disse til NSHK, styret@siberian-husky.net senest
fredag 6. oktober 2017 kl. 16.00.
Vel møtt!

Oslo, 22. oktober 2017
Med vennlig hilsen
Norsk Siberian Husky Klubb

Styret

SAK 4)
Yvonne Dåbakk har dessverre meddelt at hun av hensyn til familie, hunder og jobb parallelt med
etterutdanning, for tiden ikke har kapasitet til å fortsette som leder av klubbens ABU-komite.
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til valg av ny leder for NSHKs ABU-komite
Valgkomiteens innstilling til endring av ABU komiteens sammensetning etter at leder Yvonne Dåbakk
ønsker å gå av er som følger:
Ny Leder Cecilie Husebø Isaksen, og nytt medlem Bodil Margrethe Dyhre.
Det bør også nevnes at Eirin Husebø-Isaksen ikke har deltatt i arbeidet med denne innstillingen på
grunn av familiære forhold, og vi har isteden tatt inn valgkomiteens varamedlem.
Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i NSHK
v/ Svein Dufseth , Marianne Larsen og vara Gro Teslo

FULLMAKT VED EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017
_________________________________________

__________________

(navn)

(medlemsnummer)

har med dette fullmakt til å stemme på mine vegne på NSHKs ekstraordinære
årsmøte 2017.

________________
(dato)

_________________________________________

__________________

(navn)

(medlemsnummer)

_________________________________________
(navn i blokkbokstaver)

Vi ber om at medlemmer med fullmakter sender disse til NSHK, styret@siberian-husky.net senest
fredag 6. oktober 2017 kl. 16.00.

