ÅRSMØTET I 2008 VEDTOK ET NYTT VALGSYSTEM FOR NSK:
Endring av valg på årsmøte i Norsk shibaklubb. Gjeldende fra årsmøte i 2009
Stemmesedler ved valg endres slik at det kun er mulig å stemme ja til foretrukket kandidat ved valg.
Det skal ikke lenger være mulig å stemme nei til en foreslått kandidat uten å ha sendt inn forslag på
motkandidat.
En forutsetning for endringen er at valgkomiteens forslag er gjort kjent blant medlemmene i god tid
før fristen, for å kunne sende inn forslag på motkandidater.
Begrunnelse:
Av erfaring fra tidligere valgkomiteers arbeid er det vanskelig nok å skaffe en villige kandidater til
klubbens ulike verv. Vi må også ta som forutsetning av at valgkomiteen valgt av årsmøtet, for å være
dem som har best forutsetning for få satt sammen et godt og balansert styre
Slik dagens system er, må valgkomiteen forsøke å finne 2 kandidater til hvert verv for å være sikker
på at en av dem blir valgt. Med kun en kandidat kan det skje at et flertall stemmer Nei til
vedkommende, og resultatet vil da bli ekstraordinært årsmøte for å få valgt en person
Konsekvensen ved endringen er at dersom valgkomiteen foreslår en kandidat og det ikke kommer inn
forslag på motkandidater, så er vedkommende i realiteten valgt. Styret mener at i så fall er
valgkomiteen det forum som er best skikket til å velge.
Gjennomføringen av valg ved årsmøte i Norsk shibaklubb vil da bli slik:
1. Valgkomiteen startet sitt arbeid helst før årsskiftet
2. valgkomiteen presenterer en foreløpig innstilling som blir bekjentgjort medlemmene i god tid før
frist for innsending av forslag til kandidater. Normalt skal dette gjøres samtidig med at årsmøtet
bekjentgjøres (min 10 uker før årsmøtet)
Den foreløpige innstillingen skal inneholde:
a) Hvilke verv som er på valg og hvem som innehar dem i sittende styre
b) Valgkomiteens innstilling på person til vervet. Unntaksvis kan valgkomiteen sette dette åpent
dersom valgkomiteen ikke har funnet noen til vervet
c) Oppfordring til alle medlemmer om å sende inn forslag på andre kandidater dersom de ikke ønsker
innstilte person inn i vervet.
NB! Alle foreslåtte personer skal være forespurt
3. Valgkomiteen mottar innsendte forslag på kandidater og føyer disse til valgkomiteens endelige
forslag
4. Valgkomiteen setter opp stemmeseddel på følgende måte:
a) Når flere personer er foreslått
i. Valgkomiteens forslag:
Sett kryss ved 1 av personene
NN
ii. Forslag fra NN1
:
NN2
b) Når det kun foreligger en person
X
i. Valgkomiteens forslag:
(Ferdig avkrysset)
NN
ii. Ingen andre forslag
På denne måten mener styret at medlemmenes innflytelse på valgene er sikret samtidig som valg
kan gjennomføres uten stadig risiko for at vi må avholde ekstraordinært årsmøte for å få valgt alle.

Valgkomiteens foreløpige innstilling for valg 2009 i Norsk Shiba Klubb
Styret 2008:
Leder: Solvor Nærland, ikke på valg.
Sekretær: Lisbeth Høyem, ikke på valg.
Nestleder: Inger Merete Ingebrigtsen.
Valgkomiteens forslag: Torstein Gleditch, ny.
Kassere: Terje Håheim, gjenvalg
Styremedlemm: Torstein Gleditch.
Valgkomiteens forslag: Johanne Bertling, ny.
Varamedlem i styret : Lone Fillipsen, gjenvalg
Varamedlem i styret: Eirik Knudsen, gjenvalg
Varamedlem i styret : Tonje Bøe.
Valgkomiteens forslag: Eivind Mjærum, ny.
Revisor : Per Oddvar Seth, gjenvalg
Vara revisor: Sara Hauge, gjenvalg
Valgkomiteen:
Christen Lang, ikke på valg.
Gullborg Knudsen, gjenvalg
Tom Hofsli.
Valgkomiteens forslag: Hilde Schyttelvik, ny.
Varamedlem i valgkomiteen: Kjell Grødal.
Valgkomiteens forslag: Tom Hofsli
Varamedlem i valgkomiteen: Laila Nagel.
Valgkomiteens forslag: Karstein Thunes
Samtlige personer som valgkomiteen foreslår er forespurt og har sagt seg villige.
15 Mars 2009
Gullborg Knudsen

Tom Hofsli

Christen Lang

MEDLEMMENE OPPFORDRES TIL Å FREMME EGNE
KANDIDATER TIL VERV.
Forslag sendes Valgkomiteen v. Christen Lang, Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Eller på e-post chr-lan@online.no
Forslag må være poststemplet 17.april.

ALLE KANDIDATER MÅ VÆRE FORESPURT

