Norsk American Akita Klubb
Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018
Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK),
Tid:

Lørdag 2. juni 2018, kl: 18:00

Sted: Vøra Camping, Vesterøyveien 401, 3234 Sandefjord

Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
- valg av møteleder
- valg av sekretær
- valg av tellekorps
- valg av to protokoll vitner
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Beretning 2017
Sak 4: Regnskap/ Budsjett 2017
Sak 5: Innkomne forslag
Sak 6: Valg av medlemmer til Styret

Kontingent for 2018 må være betalt for å benytte stemmeretten på årsmøtet. Det kan kun
stemmes ved fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmene kan bare benyttes ved
valg av personer inn til styret.
Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles. Forslag eller saker som medlemmene eller
styret ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
(28.april 2018)

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
Vedlegg:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Årsberetning 2017
Regnskap 2017
Budsjett 2019
Innkomne forslag
Kandidater til valg
Stemmeseddel for forhåndsstemmer
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Vedlegg.1

Årsberetning 2017

Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Sekretær:
Kasserer:

Kai Erik Bruun
Hege Svensen Mjøs
Sissel Lyngvær
Jeanette Persvangen
Anette Embretsen
Linn Hanssen

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:

Roy Inge Ueland

Revisor:

Hege Mogård

Verv og oppgaver oppnevnt av styret
Valpeformidler:

Linn Hanssen

Redaktør Great News:

Isabelle Mjøs

Raseråd (RAS):
Webansvarlig:

John Aareskjold Tjøtta, Friedrich Birkmar og Mayn Bråthen
Styret

Bruks-/ mental komite:

Marte Jonsdotter Skamsar, Mirjam Solbakk, Maria Isabell Moen
og Linda Aarskog

Utstillingskomite:

Ingen foreløpig

Styrets møter i perioden fra forrige årsmøtet:
Styret har hatt styremøter ca en gang hver måned.

Møter har foregått på ”Skype”.
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Vedlegg.1
Dette har Styret arbeidet med i 2017
Evaluering Årsmøte 2017

Møtet ble avholdt på Hummeren Hotell, Tananger i forbindelse med NKK Orre/
Rasespesialen 10. septeptember 2017. Det var 8 medlemmer til stede på årsmøtet.

Klubb Kalender

Vi fikk laget egen kalender for 2018.

Grasrotandelen

Klubben har blitt tilknyttet Grasrotandelen hos Norsk Tipping. I 2017 fikk NAAK 3796,39 kr
i midler fra Grasrotandelen. Vi kan forvente mer inn til klubben, da Norsk Tipping avregner
etter endt regnskapsår.

Rasespesialutstillingen 2017
Antall påmeldte til utstillingen var totalt 21.

Bruks- og mental komite

Gruppen har bestått av 4 personer (Mirjam Solbakk, Maria Isabell Moen og Thomas
Jakobsen). Vi har alle vår lidenskap for rasen og ønsker om at rasens bruksegenskaper skal
komme mere til nytte enn det den gjør i dag. Ideer kan være trekketest, kløvtest, viltspor søk
etc
Gruppen har ikke vært aktiv ift møter og planlegging 2017, men kommer tilbake sterkere i
2017. Vi ønsker flere velkommen i vår gruppe.
MH-beskrivelse
Styret har ønsket at det legges til rette slik at mentaliteten på vår rase skal bli bedre kjent og
startet i tidlig i fjor prosessen ved å opprette en gruppe som ønsker å jobbe aktiviteter og
mentaltester (MH-beskrivelser i hovedsak). Målet er at når det foreligger nok antall testede
hunder, vil det være mulig for klubben seinere å lage en mentalprofil for rasen.
Det har ikke vært lett å få rekruttert medlemmer til å delta som hjelpere på fremtidige tester
og prøver.
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Dogs4All
NAAK hadde stand på D4A Lillestrøm, November 2017. Det var mange innom som var interesserte i
rasen. Vi hadde også et lotteri der, som var veldig populært blant de besøkende.
Raserådet

Raserådet har ikke fått noen oppgaver av styret i 2017.
Great News

Great News endret redaktør i 2017. Isabell Mjøs er redaktør.
Medlemstall

Da NKK Klubbadministrasjon var «nede» når dette dokumentet ble skrevet, kan vi ikke si noe
om dette før på årsmøtet. Tall blir fremlagt på Årsmøtet.
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Vedlegg. 2

Regnskap 2017

Årsregnskap NAAK 2017
Beholdning pr 31.12.17
IB
UB
Kassabeholdning

Post
Medlemskap
Utstilling
Akitivitet
Representasjon
Medlemsblad og hjemmeside
Annet
Sum
Resultat NAAK 2017

95 319
100 127
3 325

Inntekt
26 400
12 209
13 794
729
3 881
57 013

Kostnad
-16 105
-20 797
-2 294
-12 806
-286
-52 288

Sum
26 400
-3 897
-7 003
-1 565
-12 806
3 595

4 725

Kasserers kommentar til postene:
Sammenlignet med 2016 var inntekten på medlemskap 2000 kr lavere.
Under posten utstilling ligger NAAKs rasespesial 2017
Mindre underskudd for rasespesialen. Det skyldes i stor grad at dommerkostnader blir høyere med dommer fra
utlandet
Sammenlignet med 2016 er resultatet for 2017 lavere. Økt satsning på kurs og aktiviteter for klubbens
medlemmer
Styret arbeider kontinuerlig med å skaffe sponsorer til ulike aktiviteter. I 2016 avholdte vi kurs for medlemmene
Målsetningen her er å gi tilbud til klubbens medlemmer.
Annet inkluderer grasrotandelen fra Norsk Tipping pålydende 3796 kr.

Revisors kommentar til regnskapet:
Gjennomgikk et ryddig regnskap som, for organisasjonsformen, viser en fornuftig fordeling mellom inntekt og
kostnad.
Til sammenligning med 2016 har andel innbetalinger med Vipps og kort økt.
Revisor anser det som positivt at NAAK har tatt ibruk alternativ til kontantbetaling ifm arrangementer.
Årsregnskap er godkjent.

Kasserer

Revisor

Linn Hanssn

Hege Mogård
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Budsjett 2019
Budsjett 2019

Budsjettpost
Medlemskap
Utstilling
Akitivitet
Representasjon
Medlemsblad og hjemmeside
Annet
Sum

Inntekt
26 000
15 000
10 000
1 000

Resultat NAAK 2019

-14 000

4 000
56 000

Kostnad
-30 000
-20 000
-4 000
-14 000
-2 000
-70 000

Budsjettnotat 2019
Budsjettert inntekt for medlemskap er beregnet på bakrgrunn av resultat 2017
samt medlemstall pr 01.05.2018.
Kostnader til medlemsblad er, foruten generell prisjustering i markedet, relativt jevne hvert år
Kostnader ifm utstilling er realtert til dommer og ringpersonell, plassleie og premier
Styret ønsker å øke tilbudet for aktiviteter for medlemmene og
avsetter derfor midler for å realisere målsetningen.
Det er ønskelig at nye styremedlemmer skal ta organisasjonskurs.
Midler er avsatt til formålet dersom nødvendig.
Styret har forøvrig ingen løpende kostnader til styremøter.
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Vedlegg.4

Innkomne forslag

Følgende saker er meldt inn til årsmøte 2017:

SAK 4.1 Kontingent
Forslagsstiller: Styret
Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent.

SAK 4.2 Valg av Cert-ordning
Forslagsstiller: Styret
Forslag: Årsmøtet velger cert-ordning for klubbens raser
Alternativ A) Beholde dagens fullcert-ordning (Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.
Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av
utstillings-championat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert
eller uplassert, som ikke verken er norsk utstillingschampion eller fullcertet)
Alternativ B) Gå tilbake til gammel cert-ordning (Certet tildeles beste hund i «Beste
hannhund/tispeklasse»,plassert eller uplassert, som ikke er norsk utstillingschampion. En
hund som ikke oppfyller de generelle championatkravene kan motta ubegrenset med CERT
og RESCERT)
SAK 4.3 Ny lovmal
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
På NKKs Representantskapsmøte november 2017 ble det vedtatt nye lover for samarbeidende
klubber og forbund. Som samarbeidende klubb må vi tilpasse oss disse kravene.
Vedlegg: Ny lovmal.
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Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001
Vedtatt av årsmøtet den 02.06.2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [xx.xx.xxxx]

Dette er et utkast til nye lover som skal diskuteres på årsmøtet i 2018. Forslaget som bygger
på vedtatt lovmal fra NKK.
Tekst i rødt er satt inn i lovmalen som følge av at vi er Norsk American Akita Klubb (NAAK).
Tekst i grønt er mulig å diskutere og endre. Det som er satt inn er hovedstyrets forslag.
Andre alternativer finnes og er beskrevet i fotnoter.
Øvrig tekst er vedtatt på NKKs representantskapsmøte i november og kan ikke endres.
Det er mulig å vedta tillegg til lovmalen, såfremt dette ikke er i konflikt med lovmalen.
Der det er konflikt mellom det som er vedtatt i ny lovmal fra NKK og det som står i
eksisterende lover (sist revidert i 2012, med endringer fra 2015), gjelder det som
fremkommer i lovmalen.
Lovmal fra NKK ligger på NKK sine nettsider
http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/Loverforklubber2017.pdf
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Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
a) Klubbens navn er Norsk American Akita Klubb og forkortes til NAAK.
b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde
NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
d) Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende mot disse.
e) Klubben omfatter rasen American Akita
f) Klubben har verneting i Oslo1.

§1-2 Formål
Norsk American Akita Klubb har til formål å:
a) Ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge.
b) Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av American
Akita.
c) Norsk American Akita Klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer
i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
a)
b)
c)
d)

Årsmøte2
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Norsk American Akita Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker
som beskrevet i klubbens lover.
Norsk American Akita Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

1

Rettskrets hvor en rettssak kan eller må reises. Styret foreslår at verneting opprettes i Oslo

2

Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket. Styret foreslår videreføring av
«Årsmøte»
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Kapittel 2 - Krav til medlemskap
a)
b)
c)
d)
e)

§2-1 Medlemskap3
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken.
Ingen har krav på medlemskap i klubben.
Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver
tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk American Akita Klubbs og NKKs virksomhet samt
å følge NAAK og NKKs lover og bestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de
befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse, skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til
klubben.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
a) Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte
b) Familiemedlem må være tilknyttet et hovedmedlem og ha samme registrerte
bostedsadresse. Barn av hovedmedlem, under 18 år som bor på annen adresse kan også
være familiemedlemmer. Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som
hovedmedlemmer, men mottar ikke klubbens tidsskrifter eller andre meldinger som klubben
sender sine medlemmer. Familiemedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens
årsmøte.
c) Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

3

Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas
inn i denne paragraf. Styret foreslår dette inntatt i §2-3b.
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Kapittel 3 - Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30. mai 4
b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4
flertall)
c) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
d) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
e) Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
f) Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming,
gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller
ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg
skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
g) Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
a) Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes5 har møterett og
stemmerett på årsmøtet.
b) Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
c) Alle medlemmer over 15 år6 er valgbare til verv i klubben.
d) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt7 eller ved å forhåndsstemme8.
e) Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker.
f) Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet.
g) Forhåndsstemmeseddel med forklaring om utfylling skal offentliggjøres på klubbens nettsider
h) Det kan kun benyttes en forhåndsstemme per medlem.
i) Medlemmer kan la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Det er tillatt med en fullmakt pr
fremmøtt medlem/familiemedlem9.
j) På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.

4

Styret anbefaler å fastsette en frist. Andre frister kan vedtas.
Klubben kan velge å stille krav om at man må ha vært medlem et visst antall uker før man får gyldig
medlemskap ved å sette inn følgende setning; «og har vært medlem i minst [3] uker» (antall uker er valgfritt).
Styret anbefaler ikke at man tar inn en slik forutsetning.
6
Minimumsalder kan settes lavere
7
Lovmalen åpner for at klubben kan velge å benytte fullmakt i tillegg til personlig fremmøte og
forhåndsstemmer. Dette sier lovmalen: [Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i
årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall
fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan
representere et flertall på møtet]. Styret anbefaler at vi åpner for en fullmakt per fremmøtt
medlem/familiemedlem.
8
Dette sier lovmalen: [Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan
8
forhåndsstemmer skal sendes inn. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].
9
Som en konsekvens av fotnote 8
5

11

Norsk American Akita Klubb
Årsmøte 2018

§3-3 Innkalling
a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes,
enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
c) Med innkallelsen skal følge:
i.
Saksliste
ii.
Årsberetning
iii.
Regnskap med revisors beretning
iv.
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 810 uker før møtedato.
v.
Budsjett for neste år
vi.
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 811 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
Godkjenne forhåndsstemmer
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saksliste
Gi observatører rett til å være til stede.
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
Behandle årsberetning
Godkjenne regnskap med revisors beretning
.12
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye
saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år13
Velge:
i.
Leder for 2 år14
ii.
Nestleder for 2 år15
iii.
516 styremedlemmer for 2 år17
10

Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist. Styret anbefaler videreføring av 8 ukers frist.
Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist. Styret anbefaler videreføring av 8 ukers frist.
12
Det er valgfritt om årsmøtet skal opprette og nedlegge avdelinger. Styret foreslår at dette ansvaret delegeres
til Styret.
13
Det er valgfritt om dette skal gjøres av årsmøtet. Styret anbefaler at man innfører dette.
14
Lovmalen åpner for at man kan velge leder for 1 eller 2 år. Styret anbefaler 2 år.
15
Lovmalen åpner for at man kan velge nestleder for 1 eller 2 år. Styret anbefaler 2 år
16
Antall styremedlemmer er valgfritt. Styret anbefaler 5 medlemmer slik at antall styremedlemmer økes med
1.
17
Valgfritt antall år. Styret anbefaler 2 år.
11
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iv.
v.
vi.
vii.

218 varamedlemmer for 1 år19
Årsmøtet oppnevner revisor20
Valgkomite med Leder og øvrige 2 21 medlemmer for 2 år, samt 1 22 varamedlem for 1 år
.23

n) Valg skal gjennomføres og organiseres slik at det sikres kontinuitet i styret.
o) Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
p) Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
q) Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt 24
r) Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for
årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
a) Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % 25av medlemmene forlanger det.
b) Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
c) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært
årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet,
dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

18

Valgfritt antall varamedlemmer. Styret anbefaler 2.
Valgfritt antall år. Styret anbefaler 1 år
20
Alternativt kan årsmøtet velge revisjonsfirma som alternativ til revisor og vararevisor. Styret anbefaler at
klubben viderefører revisor og vararevisor
21
Valgfritt antall, anbefalt 2
22
Valgfritt antall, anbefalt 1
23
Lovmalen åpner for at sekretær og kasserer kan velges av årsmøtet. Styret anbefaler ikke dette.
24
Lovmalen åpner for at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater
eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. Styret anbefaler ikke dette
25
Kan settes høyere. Styret anbefaler at klubben viderefører 10 %.
19
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Kapittel 4 - Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
b) Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
c) Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det.
d) Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
e) Ved nestleders varige forfall, avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller
om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
a)
b)
c)
d)
e)

lede klubben mellom årsmøtene
avholde årsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer
for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
g) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 26

26

Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.
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Kapittel 5 - Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.27
b) Leder har ansvar for komiteens arbeid.
c) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet oppnevner revisor28

27

Komiteen kan økes i antall medlemmer – avhengig av hva klubben velger i §3-4.
28
Alternativt: [Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.] Jfr §3-4
m) v
28
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Kapittel 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 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
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.29
§6-3 Oppløsning
a)
b)
c)
d)

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte
noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

29

Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende
uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1. Styret anbefaler ikke dette.
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Vedlegg. 5

Kandidater til valg

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet.

Verv til Styret

Kandidater

JA

BLANK

Leder (2 år)

Linda Eriksen

Nestleder (2 år)

Hege Svensen Mjøs

Ikke til valg

Ikke til valg

Styremedlem (2 år)

Sissel Lindseth Lyngvær

Ikke til valg

Ikke til valg

Styremedlem (2 år)

Linn Hanssen

Ikke til valg

Ikke til valg

Styremedlem (2 år)

Cathrine Årsvoll

Styremedlem (2 år)

Jeanette Persvangen

Styremedlem (2 år)

Kai Erik Bruun

Varamedlem (1 år)

Pia Javery

Varamedlem (1 år)

Ole Hansen

Ikke til valg

Ikke til valg

Verv til Valgkomite
Leder (2 år)
Medlem (2 år)
Medlem (1 år)

Silje Bråthen

Vara

Styret NAAK

Revisor (2 år)

Hege Mogård

Vara revisor
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Vedlegg. 6

Stemmeseddel

BRUKSANVISNING FOR BRUK AV STEMMESEDDEL
Klubbens regler gir muligheter for de av klubbens medlemmer som ikke kan møte på årsmøte til å gi
sin stemme til valget. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved
fullmakt.
Det er kun mulig å gi forhåndsstemme på kandidatene som stiller til valg, ikke på saker da dette vil
medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres
gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.
Kun saker eller forslag som er meldt inn på forhånd kan behandles på årsmøtet/ generalforsamlingen.
Fullmakt kan medlemmene bruke ved stemming på saker – maks 3 fullmakter- fra medlemmer som
har betalt medlemskontigent for inneværende år.

Forhåndsstemming foregår på følgende måte:






Sett X for Ja ved den kandidaten du ønsker at skal bli en del av det nye styret.
Sett et X for Blank for den kandidaten du Ikke ønsker skal bli en del av det nye styret
Ingen X er ikke avgitt stemme
NB! Kun 1 X per kandidat og styreverv
Stemmeseddelen legges i lukket, umerket konvolutt.
Konvolutten med stemmeseddelen legges i ny konvolutt. Du må skrive navnet ditt på
baksiden av den ytre konvolutten! (Dette er for å sjekke at du er stemmeberettiget)

Alt dette sendes til:
NAAK VALG
v/ Roy Inge Ueland
Motlandsmarka 205
4365 Nærbø

OBS!
Konvolutten må sendes til Valgkomiteen og være poststemplet senest 21. mai 2018
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NB! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen, eller på den konvolutten som stemmeseddelen legges i.
(Klippes av og legges i ytre konvolutt)

FORHÅNDSSTEMMEN ER AVGITT AV:

Navn:
…………………………………………………………………………………………..

Adresse:
………………………………………………………………………………………….
Postnr:…………………

Poststed:…………………………………………………….

(bruk BLOKKBOKSTAVER)

KLIPP! Fullmakten gis til den som skal ivareta stemmen din på årsmøte. Maks 3 fullmakter pr.
person

FULLMAKT
Jeg………………………………………………………………….
Gir herved…………………………………………………………………..

Fullmakt til å bruke min stemme på årsmøte i NAAK 5.juni 2017
Sted…………………………………..

Dato………………………

Underskrift………………………………………………………….
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