INNKALLING
OG
ÅRSMØTEPAPIRER

NORSK SHIBA KLUBB
2012

Vi minner også om:

VI TRENGER HJELP UNDER UTSTILLINGEN!
Vi trenger hjelp i kiosken,
til salg og lett tilberedning!

KAN DU HJELPE TIL I SEKRETARIATET,
RYDDE ELLER GJØRE FOREFALLENDE OPPGAVER?
Vi tilpasser vaktlister slik at man kan hjelpe til
når man ikke stiller selv.

Meld deg til Sandra:
sandra@trollbolla.com
snarest

VIL DU GI EN EGEN PREMIE
ELLER KAN DU SKAFFE
GAVER/PREMIER FRA SPONSORER?
Kontakt Lisbeth Høyem lisbeth@akinuba.no eller mobil 917 16 284
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Det innkalles til
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
25. MAI 2012
Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell
Årsmøtet starter kl 20.00.

DAGSORDEN
1) Konstituering
a) Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg 1)
b) Valg av møteleder, 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å skrive under
protokollen
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av dagsorden
2) Beretning for perioden (Vedlegg 2)
3) Regnskap 2010 (Vedlegg 3)
4) Handlingsplan 2011-2012 (Vedlegg 4)
5) Budsjett 2011 (Vedlegg 5)
6) Innkomne forslag (Vedlegg 6)
7) Valg (Vedlegg 7)
8) Utdeling av utmerkelser
9) Avslutning
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Årsmøte i Norsk shiba klubb 125. mai 2012

Sak 1. Konstituering.

Vedlegg 1

Forretningsorden
Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet.
Forretningsorden godkjennes som første punkt på saklisten ved åpning av møtet.
Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom oppsatt taleliste, men bare en gang til
hver sak.
Man har krav på ordet til forretningsorden for å foreslå strek, begrensning av taletid eller uttale seg om
avstemmingsmåte.

Avstemmingsregler
Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder
refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemmingen skal foregå. Krav om skriftlig
avstemming skal tas til følge.
Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn et forslag kan votering
foregå ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og
antallet stemmer føres inn i protokollen.
Avstemming kan avgjøres ved simpelt flertall, absolutt flertall eller kvalifisert flertall.
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt.
Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs at mer 2/3 av de avgitte stemmer må være for.
Absolutt flertall betyr at et forslag må få minst halvparten av de avgitte stemmene. Dette brukes i
personvalg.
Hvis det kommer flere forslag til vedtak i en sak skal møteleder gå frem slik;
1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks.
2. Eventuelt utsettelsesforslag tas opp til avstemming.
3. Blir saken ikke utsatt, skal en fortsette avstemmingen med å sette de mest ytterliggående
forslagene opp mot hverandre.
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Årsmøte i Norsk shiba klubb 25. mai 2012

Sak 2. Styrets beretning.

Vedlegg 2

Styrets beretning for perioden 2011 – 2012
Styret har bestått av:
Leder: Torstein Gleditsch
Nestleder: Ann Margot Whyatt
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Christen Johansen
Styremedlemmer: Solvor Nærland, Gro Mandt og Lone Fillipsen.
Varamedlemmer: Eirik Knudsen, Sandra Janzsó og Maria Mathiassen
Styret har per 19.04.2012 hatt 11 styremøter. Et av dem var i Bergen i november. De andre var
via Skype. Også varamedlemmene har vært innkalt til møtene.
Økonomi/medlemstall:
Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr. 10 581,29, og klubben har en sunn og god
økonomi. Resultatet for fjoråret ble bedre enn budsjettert takket være en god tilgang på nye
medlemmer, som ga større kontingentinntekter enn forventet, bedre inntjening på
Japanspesialen, samt overskudd fra to sporkurs arrangert av klubben i mai måned. Kostnadene
knyttet til styremøter og trykking/utsendelse av shibakalenderen for 2012 ble høyere enn
budsjettert. I tillegg gikk klubben til anskaffelse av to telt for bruk blant annet på Japanspesialen
som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Like fullt endte vi på et overskudd på drøye kr. 7.000
over budsjett.
Ved utgangen av 2011 hadde klubben 355 betalende medlemmer, hvorav 15 var
husstandmedlemmer. Dette er en økning på 21 medlemmer fra 31.12.2010. Per 19.04.2012 er
antall medlemmer som har betalt kontingent 345.
Dogs4All
Klubben hadde i år som i fjor, stand på Dogs4All på Lillestrøm, og den var som vanlig var godt
besøkt. Mange tok med seg vårt gratis informasjonshefte som viste seg å være midt i blinken for
slike arrangement.
Japanspesialen 2011
Japanspesialen 2011 var som vanlig en suksess med hensyn til deltakere og gjennomføring.
Shibaspesialen er en av de tre rasespesialene på Japanspesialen, og har storcert for alle
klubbens raser. Til Shibaspesialen i 2011 var det påmeldt 75 voksne shiba og 14 shibavalper.
Dommer var Rita Kadike-Skadina. I tillegg var det påmeldt tilsammen 55 voksne hunder og 12
valper fra øvrige inviterte raser, deriblant to voksne kai og en shikokuvalp.
Vi fikk et overskudd på utstillingen på ca kr 25 000,-.
Vi bidro i felles kiosk, der Sandra Janzsó gjorde en god jobb for klubben. I tilknytning til
sekretariatet ble det også solgt klubbeffekter ved Eirik Knudsen fra sponsorgruppen.
Klubbens nettsider
Harriet Skogen Gleditsch har vært ansvarlig webmaster, med Bengt Eggen som medansvarlig for
publisering. Nettsiden vår har fortsatt meget høy kvalitet.
Klubben har nå også fått domenet www.norskshibaklubb.no som etter hvert vil bli den offisielle
adressen.
Shib-a-visa
Lisbeth Høyem har vært redaktør for medlemsbladet også i denne perioden.
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På grunn av omstendigheter vi ikke hadde kontroll over kom det bare ut 3 nummer i 2011. På
den annen side fikk vi et godt og fyldig vårnummer som vi håper mange hadde glede av.
Distrikter/kontaktpersoner:
Det er kontaktpersoner i alle distrikt. 3 av 5 distriktskontakter har meldt om felles arrangement for
Shiba-eiere med sine hunder i sine distrikt. Innholdet har variert fra felles turer og treff til felles
trening.
Klubbeffekter
Vi utvidet kolleksjonen med gensere og t-skjorter som ble veldig godt mottatt. Vi lagde også
shibakalender.
Juleannonse i Hundesport
Også i denne perioden kjøpte NSK en hel side til juleannonse i Hundesport nr 11/12 for å
profilere rasen. Annonsen, som ble utformet av Lisbeth Høyem, ble dekket økonomisk av
deltakerne, og førte ikke til utgifter for klubben.
Klubbaktiviteter
Klubben har arrangert 2 blodsporkurs, med god hjelp av Laila Nagel og Eivind Mjærum, og 1
agilitykurs i regi av Christen Lang, Lise Kommisrud og Hege Urdal.
Aktiviteter knyttet til NKK
Også i denne perioden har et av styremedlemmene deltatt på NKK’s oppdretterskole. Sekretær
representerte klubben på representantskapsmøtet i november.
I tillegg har klubben svart på en rekke høringer fra NKK.
Valpeformidling:
Gro Mandt var valpeformidler fram til 1. februar 2012. Da overtok Ann Margot Whyatt.
15 nye shibakull har i perioden blitt annonsert på klubbens nettside (per 1. april 2012). I tillegg
kommer 1 voksen shiba for omplassering/salg.
Organisasjonshåndbok
Det ble gjort mye arbeid på denne under møtet i Bergen. Vi håper å kunne komme med første
utkast i løpet av kommende periode.
Torstein Gleditsch, Ann Margot Whyatt, Lisbeth Høyem, Christen Johansen, Solvor Nærland,
Gro Mandt, Lone Fillipsen
Varamedlemmer:Eirik Knudsen, Sandra Janzso og Maria Mathiassen
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Årsmøte i Norsk shiba klubb 25. mai 2012

Sak 3. Regnskap 2011 med revisjonsberetning

7

Vedlegg 3

Årsmøte i Norsk shiba klubb 25. mai 2012

Noter og Revisjonsberetning
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Sak 4. Handlingsplan for perioden 2012/2013

Vedlegg 4

Handlingsplan for perioden 2012-2013
Hovedfokus i denne perioden vil være oppdretterseminar innen rasen. I tillegg vil
gjennomføringen av Japanspesialen 11-12. mai også denne gang være en omfattende oppgave
for klubben.
Prioriterte områder i perioden:


Arbeide med prioriterte områder fra helseundersøkelsen, og også fortsette samarbeidet
med professor Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen for å få hjelp til videre undersøkelse
av spesielle områder..



Arrangere oppdretterseminar innen rasen for shibaoppdrettere, hannhundeiere og andre
medlemmer med særlig fokus på helse- og adferdsundersøkelsen.



Arrangere raseutstilling på Hunderfossen 11-12/5. Dette skal skje som en del av
Japanspesialen i samarbeid med NAK og NAAK, og de tre klubbene skal samarbeid om
påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til Shibaspesialen
skal alle shibaene fotograferes. Bildene vil brukes i medlemsbladet sammen med
kritikkene fra utstillingen.



Fortsette arbeidet med en organisasjonshåndbok, der oppgaver, ansvar og mandat for
alle verv, komitéer og utvalg i klubben vil bli beskrevet. Prøve å ferdigstille en første
komplett versjon i perioden.



Ferdigstille rasekompendiet på engelsk. Her gjenstår nå siste språkvask pluss grafisk
ferdigstilling.



Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av
fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått
papirutgaven, publiseres bladet på klubbens nettside.



Vedlikeholde og utvikle klubbens nettside.



Støtte opp under distriktskontaktene og aktivitetene i distriktene.



Fortsette å utvikle, lage og selge klubbeffekter og shibakalender av høy kvalitet.



Profilere shibarasen og klubben ved å delta på hundetorget på Dogs4All, og ved å invitere
oppdrettere og medlemmer til å delta i helsides juleannonse i Hundesport.



I tillegg støtte opp under NKKs oppdretterskole, slik at kompetansen innen genetikk, avl,
helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i
avl og andre medlemmer.



Delta på NKKs Representantskapmøte (RS)
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Sak 5. Budsjett 2012.

Vedlegg 5
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Sak 6. Innkomne forslag
Sak 6.A Nye vedtekter for Norsk shiba klubb. (Vedlegg 6)
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber.
NKKs representantskapsmøte 2011 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs
medlemsklubber og forbund.
NKKs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid
gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder uavhengig av om bestemmelsene er
tatt inn i medlemklubbenes eget lovverk.
Dette medfører at alle klubber må tilpasse klubbens lover i henhold til den nye obligatoriske
lovmalen og implementeres den i helhet i henhold til vedtatte implementeringsplan.
Representantskapet vedtok også følgende implementeringsplan:
•

Klubbenes frist for å implementere lovmalen er 31.12.2012. HS kan dispensere i særlige
tilfeller.

•

NKK godkjenner lovene fortløpende, senest 31.12.2013.

•

Klubbenes nye lover gjelder fra de er vedtatt, selv om NKK godkjenner de senere.

•

I følge NKK lover § 2-1. 3 avsnitt gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er tatt
inn i klubbens eget lovverk. Dette gjelder fra 31.12.2012.

Styrets forslag:
Vedlagte forslag til vedtekter vedtas som nye vedtekter for Norsk shiba klubb

Begrunnelse:
NKK har pålagt oss å innføre den nye lovmalen. I det vedlagte forslaget er de gamle vedtektene integrert
så langt det er mulig iht ny lovmal. De gamle vedtektene er lagt ved i sin helhet, slik at man kan se hva
som er nytt i det nye forslaget.

Det er ingen reelle endringer i bestemmelsene, bare redaksjonelle
tilpasninger mellom ny lovmal og gamle vedtekter.
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Forslag til nye vedtekter, tilpasset NKKs nye lovmal:
Vedtekter for Norsk shiba klubb stiftet 27. juni 1998
Vedtatt av årsmøtet den 25. mai 2012.
Vedtektene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
1-1 a) Klubbens navn er Norsk shiba klubb, og forkortes til NSK.
1-1 b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
1-1 c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover
og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
1-1d) Klubben plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende mot disse.
1-1 e) Klubben omfatter rasene shiba, shikoku, kishu, kai og hokkaido
1-1 f) Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
NSK har til formål å
1-2 a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
1-2 b) bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.
1-2 c) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder,
1-2 d) jobbe for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
1-3 a) Årsmøtet
1-3 b) Ekstraordinært årsmøte
1-3 c) Styret
1-3 d) Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
2-1 a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
2-1 b) Ingen har krav på medlemskap i klubben.
2-1 c) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
2-1 d) Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som
bor utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem
2-1 e) Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK.
Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv
betale Grunnkontingent (GK) til NKK.
§2-2 Medlemskontingent
2-2 a) Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av
NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
2-2 b) Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
2-3 a) Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NSKs og
Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
2-3 b) 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:
2-4 a) Utmeldelse
2-4 b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert
gjeld til klubben
2-4 c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
2-4 d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
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§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
3-1 a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. juli.
3-1 b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av endringer i
vedtektene (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I
tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
3-1 c) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
3-1 d) Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
3-2 a) Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett, og
kontingent må være betalt senest 6 uker for årsmøtedagen for å få stemmerett.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
3-2 b) Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
3-2 c) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen
medlemmer kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet.
3-2 d) Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet
senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal
innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig
3-2 e) På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
3-3 a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.
3-3 b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist.
3-3 c) Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten per post eller i adressert medlemsblad.
3-3 d) Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6
uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret
i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
3-4 a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
3-4 b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
3-4 c) Behandle årsberetning
3-4 d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
3-4 e) Godkjenne budsjett for neste år
3-4 f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
3-4 g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det
i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
3-4 h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
3-4 i) Velge medlemmer til styret, som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.
Valgperioden er 2 år iht etablert rullering. 3 varamedlemmer for velges hvert år for 1 år
3-4 j) Velge en revisor med vararevisor for 2 år.
3-4 k) Velge medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år iht til
etablert rullering. 2 vararepresentanter velges for 1 år.
3-4 l) Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
3-4 m) Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
3-4 n) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
3-5 a) Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
3-5 b) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles.
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3-5 c) Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
3-5 d) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag
er ikke tillatt.
3-5 e) Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
4-1 a)Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
4-2 a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.
4-2 b) Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
4-2 c) Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
4-3 a) lede klubben mellom årsmøtene
4-3 b) avholde årsmøte
4-3 c) drive klubben i samsvar med klubbens formål
4-3 d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
4-3 e) oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
sunnhetsutvalg og redaktører.
4-3 f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
5-1 a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.
5-1 b) Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
5-1 c) Leder har ansvar for komiteens arbeid.
5-1 d) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
5-2 a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor.
5-2 b) Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
5-2 c) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Endringer i vedtektene
6-1 a) Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.
6-1 b) 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
6-2 a) NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
1
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
6-3 a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
6-3 b) Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
6-3 c) Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
6-3 d) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.
DEFINISJONER
Absolutt flertall: Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer
er gyldige stemmer.
Stemmelikhet i styret: Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
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Sak 7. Valg

Vedlegg 7

Følgende styremedlemmer har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette årsmøtet:

Kasserer Christen Johansen og styremedlem Lone Filipsen.
Følgende kandidater stiller til valg:
Verv
Foreslås av Kandidat

Periode

Leder
Nestleder

Valgkomiteen Ann Margot Whyatt
Valgkomiteen Bjarne Jåtten

2 år, ny
1 år, ny supl.

Sekretær

Valgkomiteen Elisabeth Steen

2 år, ny

Styremedlem
2 ledig verv

Valgkomiteen Solvor Nærland
Valgkomiteen Torstein Gleditch
Medlem
Lisbeth Høyem

2 år, gjenv.
2 år, ny
2 år, ny

Varamedlemmer Valgkomiteen Eirik Knutsen
til styret,
Valgkomiteen Sandra Janzso
3 ledige verv
Valgkomiteen Maria Mathiassen
Medlem
Michael Ferdinand Lunde

1 år, gjenv.
1 år, gjenv.
1 år, gjenv.
1 år, ny

Revisor

Valgkomiteen Per Oddvar Sæth

1 år, gjenv.

Vararevisor

Valgkomiteen Janne Lanneskog

1 år, ny

Valgkomiteen
1 ledig verv

Valgkomiteen Christen Lang
Valgkomiteen Gullborg Knudsen
Medlem
Wenche UllebergBøhmer
Medlem
Tom Hofsli

2 år, gjenv.
2 år, gjenv.
2 år, ny

Vara til valgkomiteen,
2 ledige verv

2 år, ny

Valgkomiteen Harriet Skogen Gleditsch 1 år, gjenv.
Valgkomiteen Karstein Thunes
1 år, gjenv.

Valgkomiteen har bestått av:

Christen Lang

Gullborg Knudsen

Hilde Schyttelvik
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Leder, 2 år

Ann Margot Whyatt

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Nestleder, 1 år

Bjarne Jåtten

Ny

En kandidat til ett verv, SETT 1 X
JA
BLANK

Tre kandidater til to verv, SETT 2 X
Styremedlemmer,

Valgkomiteens innstilling:
Solvor Nærland

Gjenv

JA

BLANK

2 år

Torstein Gleditsch

NY

JA

BLANK

Innkommet forslag:
Lisbeth Høyem

Ny

JA

BLANK

Fire kandidater til tre verv, SETT 3 X
Valgkomiteens innstilling:
Eirik Knudsen

Gjenv

JA

BLANK

Sandra Janzsó

Gjenv

JA

BLANK

Varamedlemmer,

Maria Mathiassen

Gjenv

JA

BLANK

1 år

Innkomne forslag:
Michael F. Lunde

Ny

JA

BLANK

Revisor, 1 år

Per Ivar Sæth

Gjenv

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Ny

En kandidat til ett verv, sett 1 X
JA
BLANK

Vararevisor, 1 år

Janne Lannesskog

Valgkomite, 2 år

Valgkomiteens innstilling:
Christen Lang

Gjenv

JA

BLANK

Gullborg Knudsen

Gjenv

JA

BLANK

Innkommet forslag:
Tom Hofsli

Ny

JA

BLANK

Wenche Ulleberg-Bøhmer

Ny

JA

BLANK

Fire kandidater til to verv, sett 2 X

Vara valgkomite, 1 år

Karstein Thunes

Gjenv

Harriet Gleditsch

Gjenv
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To kandidater til to verv, sett 2 X
JA
BLANK
JA

BLANK
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Presentasjon av kandidater på valg 2012.
Ann Margot Whyatt Foreslås som leder for 2 år
Har vert nestleiar i Norsk Shibakubb sidan mai 2010. Lang organisasjonserfaring
frå ei rekke tillitsverv innan UiB. Tidlegare leiar av Bergen Pistolklubb og tidlegare
nestleiar og kasserar i Musikkens venner i Nordhordland. Eigar av 3 Shiba.
Delteke på NKKs oppdrettarskole og avlsrådskurs, samt på Shibaklubbens
dommarseminar.
Bjarne Jåtten

Foreslås som nestleder for 1 år
Navn Bjarne Jåtten 45år. Gift med Tone 2 barn Camilla og Runar
Hunder Shibatrolls Balder og Ølenskjolds Genji. Utdannelse Tømmermann
Jobb Driftsjef i Hp Schou jobbet i 17år. Interesser Fotball, Hunder og Bobil
Har vært aktiv i fotball miljøet hele livet som spiller på Klepp il og trener på både
Herre og Damesiden. Hund har vært en stor del av livet etter vi fikk Balder med
mye turer og utstillinger så fikk vi Festus så mye tid går i hund

Elisabeth Steen

Foreslås som sekretær for 2 år
Jeg er 45 år og gift med Jan Tore og har en sønn på 11 år som heter Vegard.
Har nå vår første shiba (Iwahibiki Ichiokasow av Enerhaugen – til daglig kalt
Yoshi). Har tidligere hatt akita og shetland sheepdog.
Til daglig jobber jeg i Norsk Kennel Klub på aktivitetsavdelingen.
Jeg har liten erfaring fra klubbarbeid i hundeklubb, men har vært sekretær i Hobøl
ILs fotballgruppe i 2 år.

Solvor Nærland

Foreslås som styremedlem for 2 år

Torstein Gleditsch

Foreslås som styremedlem for 2 år

Lisbeth Høyem

Foreslås som styremedlem for 2 år
Lisbeth Høyem er en stor ressurs i NSK. Hun har hatt flere verv i styret og
komiteer i mange år. Hun har vært leder og sekretær i styret, og er
utstillingsansvarlig og redaktør for Shib-a-visa. Hun er også med i klubens
Sunnhetsutvalg. Lisbeth har et stort engasjement for klubben og er med sin
erfaring og kompetanse et verdifullt medlem i styret.
Lisbeth Høyem har sin bakgrunn i fagbevegelsen, og har erfaring og skolering i
organisasjonskunnskap. Hun har blant annet gjennomført LO-skolen, som er LOs
topputdanning for tillitsvalgte. Hun har hatt verv både lokalt, regionalt og sentralt i
Handel og Kontor og i Fellesforbundet.
Lisbeth Høyem har også erfaring fra andre hundeklubber, som leder og
utstillingsansvarlig. Hun har også vært med i styret for NKK Region Trøndelag, og
er leder av Studieforbundet i Nord-Trøndelag. Lisbeth har tatt mange kurs i NKK,
blant annet “Hund og helse mot 2000”, som var den første modellen for
Oppdretterskolen.
Lisbeth Høyem kommer fra Trøndelag som er et område med mange shibaeiere
og NSK-medlemmer. Hun er oppdretter av akita og shiba, og ses som
ringsekretær på utstillinger.
Jeg synes NSK skal ta vare på denne ressursen og velge Lisbeth Høyem som
styremedlem.

Eirik Knudsen

Foreslås som varamedlem til styret for 1 år

Sandra Janzsó

Foreslås som varamedlem til styret for 1 år

Maria Mathisen

Foreslås som varamedlem til styret for 1 år

Michael Lunde

Foreslås som varamedlem til styret for 1 år
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Michael er en ung mann som har utdannelse i fra Dyregymnaset i Sverige.
Michael har stor interesse for hund og helse og kommer til å bli en stor ressurs for
klubben. Michael har i dag 1 Shiba hanne på 9 mnd.
Per Oddvar Sæth

Foreslås som revisor for 1 år

Janne Lanesskog

Foreslås som vararevisor for 1 år
Mitt navn er Janne Lanesskog, jeg er 35 år og bor i Fana i Bergen med min
samboer og våre 2 barn. Vi har 2 røde shiba; Noah (Eichii No Takayuu av
Enerhaugen) og Sumi (Natsuhime av Enerhaugen)
Jeg er utdannet hjelpepleier og har de siste 8 årene arbeidet ved Øvsttunheimen
Sykehjem, spesialavdeling for psykiatri og psykoser. Har tidligere utdanning
innen Handel og kontor og reiseliv. Gjør også lett forefallende kontorarbeid for
Vest Varme NUF, som min samboer og svoger driver sammen.
Fritiden prøver jeg å fordele likt og rettferdig på familien, venner og våre 2 4bente. Dette er jo som i alle barnefamilier ett puslespill, som ikke alltid er like lett
å få til å gå opp…  Jeg er en ivrig «teater-gåer» og bruker flittig mitt årskort ved
Den Nathionale Scene for å få med meg stykkene som blir satt opp.
Jeg har følgende verv: Forflytningsveileder/ryggombud for personalet ved
Øvsttunheimen Sykehjem. Kursing av nyansatte/sommervikarer i
«arbeidsteknikk» ved sykehjemmet. Medlem av Nærværsgruppen i Bergen
Kommune, som forvalter årets midler for sosiale tiltak for de ansatte.
Jeg er ganske «ny» i shiba miljøet men stortrives som shibaeier og lærer stadig
nytt om rasen.Synes miljøet i klubben er flott og inkluderende for «nybegynnere»
som jeg og min familie.

Christen Lang

Foreslås til valgkomiteen for 2 år

Gullborg Knudsen

Foreslås til valgkomiteen for 2 år

Wenche
Ulleberg-Bøhmer

Foreslås til valgkomiteen for 2 år
Wenche Ulleberg-Bøhmer foreslås som nytt medlem av valgkomiteen.
Wenche er en aktiv oppdretter og utstiller. Hun er oppvokst med shiba og
american akita, og har selv begge rasene i dag. Wenche har arrangert flere
aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer i sitt nærområde.
Wenche er et engasjert medlem som har vært varamedlem til styret i flere
perioder. Hun hatt andre oppgaver i klubben, som hun har utført med
engasjement. Hun har også vært leder av Norsk american akita klubb. Hun vet
derfor hva som kreves av nye styremedlemmer.
Gjennom sitt brede kontaktnett vil hun kunne fange opp medlemmer som kan
være aktuelle til verv i styret. Wenche kommer lett i kontakt med nye mennesker
og det er en veldig viktig egenskap for medlemmer i valgkomiteen. For å gi
valgkomiteens medlemmer avløsning fra en vanskelig jobb, anbefaler jeg at
Wenche Ulleberg-Bøhmer velges inn i valgkomiteen.

Tom Hofsli

Foreslås til valgkomiteen for 2 år
Fikk vår første hund i 86, da en golden retriever, Shiba kom i 98, så noen år med
hund har jeg bak meg. Har for tiden to shiba i tillegg til golden retriever.
Har vert med i Shibaklubben fra starten av.
Er oppdretter på begge raser i navnet Kennel Willemo.
Har disse årene hatt flere verv i forskjellige hundeklubber bl.a shibaklubben.
Jeg er også med og organiserer shibatreff på østlandsområdet.

Harriet Gleditsch

Foreslås som vara til valgkomiteen for 2 år

Karstein Thunes

Foreslås som vara til valgkomiteen for 2 år
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BRUKSANVISNING
FOR FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME.
1)

Fullmakter ved avstemming i saker.
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet for de av klubbens medlemmer som ikke møter på årsmøtet
å gi sin fullmakt til et annet medlem som møter. Hvert medlem kan ha –3- fullmakter.
Fullmakter medbringes til årsmøtet av den som har fått fullmakt og presenteres ved
registrering.

2)

Forhåndsstemmer ved valg.
Klubbens vedtekter gir i §11 mulighet til å bruke forhåndsstemme ved valg.
Forhåndsstemming foregår på følgende måte;
* På vedlagte stemmeseddel krysses det for JA eller BLANK stemme. Det angis ved hvert verv
hvor mange kryss man kan sette. Hvis det settes for mange kryss, vil forhåndsstemmen bli kjent
ugyldig.
* Stemmeseddelen legges i en lukket, umerket konvolutt.
* Konvolutten med stemmeseddelen legges i en ny konvolutt sammen med
stemmekontrollskjema og sendes til

NSK v. Lisbeth Høyem
Leiraplassan 6
7710 Sparbu

NB!! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen
eller den konvolutten du legger den i

For at stemmen skal bli godkjent,
må konvolutten sendes i posten til oppgitt adresse
og være poststemplet senest 1 uke før årsmøtedagen,
altså senest 18.mai.
Det er viktig at konvolutten blir med i utgående post 18. mai,
så sjekk lokale frister for A-post!
Og send gjerne stemmen i god tid!
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FULLMAKT
Jeg ____________________________________ gir med dette

____________________________________fullmakt til

å bruke min stemme ved årsmøtet i NSK 25. mai 2012.

________________________
Sted / dato

_______________________________
Underskrift

(Medbringes til årsmøtet av den person du gir fullmakten til)

__________________klipp____________klipp_______________klipp________________

STEMMEKONTROLLSKJEMA
For å kunne godkjenne forhåndsstemmen må vi kunne
kontrollere at du er stemmeberettiget.
Denne lappen må derfor sendes sammen med din stemmekonvolutt,
slik at vi kan sjekke ditt navn mot liste fra kasserer.

Legg den IKKE i samme konvolutt som selve stemmeseddelen!!!
(se beskrivelse av fremgangsmåte i
”bruksanvisning for fullmakt og forhåndsstemme”)

Stemmen er avgitt av:_________________________________________
BRUK BLOKKBOKSTAVER
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VEDTEKTER FOR NORSK SHIBA KLUBB
Vedtatt av årsmøtet den 27. juni 1998. Sist endret av årsmøtet 21.mai 2010
KAPITTEL 1; NAVN OG FORMÅL
§1.Navn
1.1 Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb. Her forkortet til NSK
§2 Tilknytning
2.1 NSK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasene Shiba, Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai
2.2 Klubben har sete og verneting i Oslo.
§3 Formål
Klubbens formål er å
3.1 Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
3.2 Fremme muligheter for aktiviteter med hund
3.3 Fremme utviklingen av den rasen klubben forvalter.
3.4 Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne typeriktige, funksjonelle og sosialt vel
tilpassede individer.
3.5 Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
3.6 Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.
KAPITTEL 2; MEDLEMSKAP
§4 Medlemskap
4.1 Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som
antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
4.2 Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som
bor utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem
4.3 Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK.
Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv
betale Grunnkontingent (GK) til NKK.
§5 Medlemskontingent
5.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
5.2 Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt
5.3 Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.
§6 Medlemsplikter
6.1 Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer
6.2 Medlemmene forplikter seg til å opptre på slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
6.3 Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid.
6.4 Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til
klubben, i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.
§7 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved.
7.1 Skriftlig utmeldelse.
7.2 Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
7.3 Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
7.4 Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre.
7.5 Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite.
7.6 Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs
medlemsklubber klubber.
§8. Disiplinære reaksjoner (Felles regler for alle klubber)
8.1 Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som
medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.
8.2 Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap
for begrenset eller ikke begrenset tid.
8.3 Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
8.4 Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs
Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt
skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og
inappellabel.
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8.5 Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er
endelig og bindende.
§9. Æresmedlemmer
9.1 Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves
2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
9.2 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
9.3 Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt stor innsats. Disse tildeles klubbens hederstegn.

KAPITTEL 3; ORGANISASJON
§10. Klubbens organer
10.1 Årsmøte
10.2 Ekstraordinært årsmøte
10.3 Styre
10.4 Valgkomite
§11. Årsmøtet
11.1 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juli og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel.
11.2 Møtedatoen skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 10 ukers varsel, slik at frister
for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.
Fristen regnes fra når kunngjøringene er poststemplet.
11.3 Med innkallelsen skal følge:
11.3.a Dagsorden.
11.3.b Undertegnet årsberetning.
11.3.c Undertegnet regnskap med revisors beretning.
11.3.d Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater sendes til Valgkomiteen og må være
poststemplet senest 6 uker før møtedagen
11.3.e Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene
sendes til styret må være poststemplet senest 6 uker før møtedagen.
11.4 Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.
11.5 Det skal velges 6 styremedlemmer for 2 år ad gangen og 3 vararepresentanter for 1 år av gangen. 3
styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge
11.6 Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
11.7 Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet
avholdes. Kontingent må være betalt senest 6 uker for årsmøtedagen for å få stemmerett.
11.8 For å inneha verv i klubben må man være medlem. Ingen kan velges uten å ha gitt sitt samtykke
11.9 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved forhåndsstemmer. Ingen
medlemmer kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet.
11.10 Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet
senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal
innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig
11.11 Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming
§12. Ekstraordinært årsmøte
12.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det
12.2 Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
12.3 For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.
§13 Årsmøtet behandler
13.1 Valg av møteleder, referent(er), 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps.
13.2 Årsberetning.
13.3 Regnskapet med revisors beretning.
13.4 Budsjett for neste år.
13.5 Planer for drift og aktiviteter neste år.
13.6 Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger.
13.7 Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer styremedlemmer og varamedlemmer etter etablert
rullering.
13.8 Valg av revisor og vararevisor.
13.9 Eventuelt honorar for revisor.
13.10 Valg av valgkomite med vararepresentanter.
13.11 Andre saker som står oppført på dagsorden.
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§14. Tillitsverv
14.1 Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernloven) kan ikke velges
eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
§15. Styret
15.1 Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet
15.2 Styret har ansvaret for å:
15.2.a Lede klubben mellom årsmøtene.
15.2.b Avholde årsmøte.
15.2.c Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
15.2.d Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
15.2.e Oppnevne komiteer, redaktør, eventuelt avlsråd og representanter for klubben.
15.2.f Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region
15.2.g Utarbeide retningslinjer for komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd og avdelinger.
15.3 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.
15.4 Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styrets medlemmer krever det.
15.5 Det skal føres protokoll over styremøtene.
§16. Valgkomite
16.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter.
16.2 Hvert år velges 1 medlem av valgkomiteen for 2 år, de øvrige velges for 1 år
16.3 Vararepresentantene velges i prioritert rekkefølge.
16.4 Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
16.5 Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.
§ 17 Avdelingene Dersom NSK vedtar å opprette avdelinger, vil bestemmelser angående disse falle under denne
paragraf.
KAPITTEL 4; REVISOR
§18. Revisor
18.1 Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet
18.2 Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og
erfaring i regnskapsførsel.
KAPITTEL 5; DIVERSE BESTEMMELSER
§19 Lovendring
19.1 Lovendring kan kun skje på ordinære årsmøter og må vedtas med minst 2/3 flertall
19.2 Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.
§20. Stemmetall
20.1 Det kreves kvalifisert (2/3) flertall for: Valg av æresmedlemmer, lovendring og oppløsning.
20.2 Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall
§21. Oppløsning
21.1 For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte.
21.2 Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.
21.3 Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til fremme av de under
paragraf 3 nevnte formål.
DEFINISJONER
Absolutt flertall Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige
stemmer.
Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke
stemmer er gyldige stemmer.
Stemmelikhet i styret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
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VI ØNSKER ALLE
MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL
ÅRSMØTET!
HUSK Å TA MED PAPIRENE TIL MØTET!

RETUR:
NSK v.Christen Johansen
Astrids gate 48, 1706 Sarpsborg
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