
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i februar 2019  
fredag 22. februar fra 18.00 
 
 
Dagsorden  
1) Åpning av ekstraordinært årsmøte, godkjenne stemmerett for 
medlemmer og fullmakter, samt gi observatører rett til å være til stede  
2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å   
undertegne protokollen  
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden  
4) Saksliste  

4-1) Valg av redaktør for Huskybladet-styremedlem frem til årsmøte i mai. 
4-2) Valg av adm/media stilling-styremedlem frem til årsmøte i mai.  
4-3) Valg av leder av arrangementskomiteen – styremedlem frem til årsmøte i mai.  
4-4) Forslag fra styret om omorganisering av komiteer i NSHK. 

   
Vedlegg: Fullmaktsskjema  
   
Vi ber om at alle som har fellesutstyr for klubben tar med lister over hva de har på 
vintersamlingen. 
 
Vel møtt!  
Styret  
   
   
   
Møte- og stemmerett på årsmøte har  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett. For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder 
samme år. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap 
har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før 
møtedato.   
   
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. Medlemmer med fullmakter (maks 
to per medlem) må fremvise disse senest fredag 22. februar 2019 klokken 17.30 i 
møtelokalet. Fullmaktsskjema ligger vedlagt. 
 

 

 

 

 

 

 



4-4 Forslag fra styret om omorganisering av komiteer i NSHK. 

 

Forslag til endring av lovene for NSHK § 4-3.  

For at vi skal kunne endre antall komitemedlemmer eventuelt fjerne dem helt må vi legge fram 

forslag til lovendring på det ekstra ordinære årsmøtet på Grimsbu 23/2-19.  

Følgende forslag på styre uten komitemedlemmer er som følger: 

  

Leder 

Nest leder  

Sekretær 

Kasserer 

Styremedlem Media Adm. 

Styremedlem Redaktør 

Styremedlem Arrangementskomiteen 

Styremedlem ABU-komiteen 

Styremedlem Sportskomiteen 

  

Det blir 9 styremedlemmer.  

I NSHKs lover under § 3-4 bokstav « i « beskrives valg på styrets  og komiteenes 

nåværende  sammensetning. 

Teksten under sekretær fjernes til og med ABU komiteen inntil 7 medlemmer. 

Nytt forslag er som over.  

  

Styrets behov for utvidelse av komite medarbeidere er ivaretatt i 

 § 4-3, 5 ledd som omtaler styrets oppgaver er å: 

oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, 

avlsråd og redaktør.  

  

Jeg mener derfor at det ikke er behov for å velge varamedlemmer, da styret har 9 medlemmer og 

burde være sterkt nok til å ivareta klubbens / styrets interesser og samtidig selv velge de 

medarbeiderne det er behov for, samt overlappe og supportere hverandre. 

 


