Stemmeseddel - forhåndsstemming årsmøte
Raseklubben for Portugisisk Vannhund, 16. mars 2019.
Ønsker du å følge valgkomiteens innstilling, krysse av her:
Dersom du krysser av her, trenger du ikke gjøre mer med stemmeseddelen før du sender den inn.
(Se informasjon om innsendelse nedenfor)
Valg
Nestleder (2 år)

Innstilling fra valgkomité

Andre foreslåtte kandidater

Stem på én kandidat. Stryk en av
kandidatene, det skal kun stå ett navn igjen
på stemmeseddelen.

Mona Lindrupsen

Lotte Werner Pettersen

To eller tre styremedlemmer
Det stemmes på tre kandidater.
Stryk så mange navn at det står tre navn
igjen, hvorav ett i parentes.
Utfallet av nestledervalget kan bli slik at det
kun skal velges to styremedlemmer. Det er da
navn uten parentes som blir regnet som
stemme ved valg av kun to medlemmer.

Beate Katrine Henningsen (2 år)
Ragnar Lie (2 år)

Marie Skarsbø

Hege Skomedal (1 år)

To varamedlemmer (1 år)
Det stemmes på to kandidater.
Stryk navn slik at det står to navn igjen.

Jarle Gåsøy
Even Storskogen Prydz

Valgkomité (1 år)
Det skal velges to medlemmer, begge for ett
år. Stryk navn slik at det kun står to igjen.

Hege Line Løwer
Elisabeth Jakobsen

Vara til valgkomite
Det skal velges ett varamedlem
Stryk navn slik at det kun står ett igjen

Revisor
Det skal velges en revisor og en vara.

Gro Lysgaard Linevik

Om ikke de blir valgt til styret:
Beate Katrine Henningsen
Hege Skomedal
Laila Erlandsen
Gro Lysgaard Linevik
Om ikke valgt til styret / vara:
Beate Katrine Henningsen
Hege Skomedal
Om ikke valgt til annet verv:
Beate Katrine Henningsen
Hege Skomedal

Revisor: Ingar Hjelset (2 år)
Vara: Ragnhild Bjørnstad (1 år)

Når det ikke er oppført andre kandidater til et valg enn valgkomiteens innstilling, gjelder innstillingen.
Stemmeseddel skal være Raseklubben i hende / poststemplet senest 9. mars 2019, en uke før
årsmøtets dato 16. mars 2019.
Forhåndsstemmene skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne konvolutten legges så i en
konvolutt merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse. Dette legges så i en
konvolutt som adresseres til klubbens adresse. Forhåndsstemmer kan ikke sendes per mail, slike
forhåndsstemmer vil bli forkastet. (Dette fordi avstemmingen skal være hemmelig.)
Stemmeseddel sendes:
Raseklubben for Portugisisk Vannhund
V/ Mona Holte
Edveien 42
1680 Skjærhalden

