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Valgkomitéens innstillinger til valg av styre for 2017 

 

Valgkomitée: 

Leder : May-Britt Lyngholt 

Medlem: Kaja Ringnes Flesland 

Vara : Hanne Ramsøy 

Ved gjennomgang av klubbens vedtekter ble det tidlig klart at valgkomitéen skulle hatt ytterligere ett 

medlem. Hanne Ramsøy som vara ble derfor kalt inn til tjeneste. 

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. 

Vedlagte forslag til stemmeseddel er basert på at dette er et supplementeringsvalg og leder er derfor 

kun på valg for ett år. Alle styremedlemmer har blitt kontaktet med forespørsel om gjenvalg – noe alle 

har takket ja til. 

Det er mottatt 3 forslag til kandidater til nytt styre, se vedlegg. 

 

 

Valgkomitéen 

Kaja Ringnes Flesland   Hanne Ramsøy   May-Britt Lyngholt 

(Sign)     (Sign)    (Sign) 



 

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 2017. 
 
 
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 poststemplet senest en uke før 

årmøtet.  

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 10 kryss 

Verv Periode Navn Foreslått av  Kryss for valg 
av kandidat 

Styret  1 kryss   

Leder 1 år Hege Sky Mokkelbost - gjenvalg   

Leder 1 år Anniken Bille Frøydis 
Monsen 

 

  1 kryss   

Nestleder 2 år Elisabeth Bolsgård - gjenvalg   

  2 kryss   

Styremedlem 2 år Torbjørg Helene Olsen - gjenvalg   

Styremedlem 2 år Tom Løkken Møklegaard - 
gjenvalg 

  

Styremedlem 2 år Frøydis Monsen Anniken Bille  

  2 kryss   

Varamedlem 1 år Christin Åkvåg Duesund Frøydis 
Monsen 

 

Varamedlem 1 år Rigmor Eidesmo Valgkomitéen  

Støtteverv  1 kryss   

Revisor 2 år Linda Gangstad – 2 år gjenvalg   

     

Valgkomité  3 kryss   

Leder 2 år May-Britt Lyngholt - gjenvalg   

Medlem 2 år Hanne Ramsøy Valgkomitéen  

Varamedlem 1 år  Lene Katrin Rasmussen Valgkomitéen  

     

 

 

 


