Møteagenda for årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb
Søndag 26. mai 2013 fra 10.00-13.00 på Torpomoen
Dagsorden:
1) Åpning av årsmøtet ved leder Line Løw
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styrets og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer Irene Borgen
6) Saksliste
Sak 1: Heving av kontingentsats
Bakgrunn for dette forslaget: Kontingentsats for hovedmedlem har stått stille siden før 2007, mens prisen for
blant annet trykking og utsendelse av Huskybladet har steget i tilsvarende periode. Styret foreslår derfor å
øke kontingentsatsen fra 300,- til 350,- for hovedmedlemskap.
Forslagstiller: styret
Sak 2: Erkjentlighet i Norsk Siberian Husky Klubb
Forslag på regler for erkjentlighetsgaver i Norsk Siberian Husky Klubb. Se vedlegg.
Forslagstiller: Svein Erik Teslo
Sak 3: Arrangementskomiteen utvides med to medlemmer
Bakgrunn: Arrangementskomiteen har mange og varierte oppgaver som det trengs flere medlemmer av
komiteen til å utføre. Materialforvalter bør være et eget verv som hører innunder arrangementskomiteen.
Forslagsstiller: Styret
Foreslår at arrangementskomiteen har denne sammensetningen (8 medlemmer):
● Leder
● Materialforvalter
● 6 komitémedlemmer
7) Valg av representanter til styre og komiteer
Valgkomiteens innstilling vedlagt.
8) Eventuelt – etter at generalforsamlingen offisielt er avsluttet
Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har:
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller
ved forhåndsstemmer.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Sett inn NSHK, logo

Anledning
Nytt medlem

Regler for erkjentlighetsgaver i
Norsk Siberian Husky Klubb

Vedtatt av
generalforsamlingen,
??.??.2013

Kriterier
0-1 år

Oppmerksomhet
Rekrutteringstiltak

Langvarig medlemskap

25, 50, 75 og 100 år

Seremoni på
generalforsamlingen
eller under middagen.

Fratredelse som
komitemedlem

I en periode
I to perioder

Fratredelse som
styremedlem

I flere en to perioder
I en periode
I to perioder

Fratredelse som leder

I flere en to perioder
I en periode
I to perioder

Sykdom og skade

I flere en to perioder
Innlagt på sykehus
eller hjemme ved
lengre enn 14 dager

Begravelse

Med verv i klubben
eller medlemskap ut
over 50 eller
æresmedlem

Medaljer og
hedersmerker etter
lang tjeneste eller
spesiell innsats

Medaljen kan deles ut
til medlemmer med
langvarig innsats for
bevarelse og utvikling
av rasen Siberian
Husky eller
annerkjennelse for
klubben i inn eller
utland.

Blomster inntil kr 300
Minnegave verdi ca. kr.
500 og blomster
Minnegave verdi ca.
kr.1000 og blomster
Blomster inntil kr 300
Minnegave verdi ca. kr
700 og blomster
Minnegave verdi ca. kr
1200 og blomster
Blomster inntil kr 300
Minnegave verdi ca. kr
900 og blomster
Minnegave verdi ca. kr
1400 og blomster
Oppmøte ved sykeseng
av leder eller
styremedlem, kan
delegeres ved lang
reisevei.
Krans eller bårebukett.
Hvis det ikke ønskes
blomster, gis det en
pengegave tilsvarende
kransens verdi hvis
dette er ønskelig
Blomster inntil kr 300,
medalje og minnegave
utdelt under
generalforsamlingen

Minnegave:
Redusert
årskontingent (må
avtales i samråd med
NKK). NSHK pins i
bronse, sølv, gull og
hvitt gull.
NSHK vinglass

NSHK pokal eller
vinglass

NSHK pokal

Bok, fagrelatert med
verdi inntil kr 300

NSHK pokal med navn
og hilsen/begrunnelse
inngravert

