Raseårsmøte for NMHK- Griffonrasene 27.06.21

Raseårsmøte for NMHKGriffonrasene søndag
27.06.21
Sted; Digitalt
Tid; 17:00

Påmelding til digitalt årsmøte.
Dere må melde dere som deltagere på årsmøtet ved å sende en mail til griffon@nmhk.net
hvor dere skriver i overskriften «Påmelding til årsmøtet». Påmeldingen må være gjort
innen lørdag 19.06.2021. Søndag sender vi over listen for de som skal klargjøre for valget
og linken til årsmøtet. Plattformen for årsmøtet er Teams. For de som ikke har brukt dette
før så kom inn på møtet en time før – dvs kl. 16:00 så kan dere sjekke at alt fungerer greit.

Agenda:
1. Valg av dirigent/ ordstyrer – Arbeidsutvalget sitt forslag Astrid Krog
2. Valg av referent - Arbeidsutvalget sitt forslag Kristine Braaten Steinhovden
3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet- Arbeidsutvalget sitt
forslag er at disse velges blant de fremmøtte
4. Valg av tellekorps (2 personer) – –Normalt velges dette på årsmøtet, men pga digital
telling foreslås Kristin Berger Mortensen
5. Godkjennelse av innkalling
6. Årsberetning for arbeidsutvalget og avslrådet for 2019 og 2020 v/Astrid Krog
a. Regnskap for 2019 og 2020 v/Leif Aarsand
7. Aktivitetsplan for arbeidsutvalget og avlsrådet 2021 v/Astrid Krog
a. Budsjett for 2021 v/Leif Aarsand
8. Saker fra NMHK – Utgår da det ikke er noe fra NMHK ved dette årsmøtet
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9. Innkomne saker: Arbeidsprogram og regnskap bør følge hverandre i periode. Pr i dag så
er Arbeidsprogrammet fra juli-juni, mens regnskapet er fra januar-desember. Fordel med
å endre perioden for arbeidsprogrammet er at da kan aktiviteter for høsten være
planlagt og klar når man får nytt arbeidsutvalg. I tillegg så trenger man bare å hente opp
ett års regnskap i stedet for 2 halvårsregnskap for å holde aktivitet og regnskap sammen.
Forslag til vedtak:
Fra årsmøtet 2022 så legges det frem Arbeidsprogram som skal dekke høsten 2022 og
hele 2023, samt budsjett for samme periode. Senere årsmøter så legges det fram
Arbeidsprogram og budsjett for kalenderåret som er etter årsmøtet. Kassererskifte skjer
ved årsskiftet. (Utgår om man har årsmøter tidlig på året)
10. Valg
Raseutvalget for 2019/2021 har vært
Raserepresentant
Astrid Krog
Vara raserepresentant Kristin Berger
Mortensen
Kasserer
Leif Mangor
Aarsand
Medlem
Kristine Braaten
Steinhovden
Valgkomitè
Medlem
Medlem

Finn-Arne Kroken
Malena Strømmen
Malakzadeh

Valgt for 2
år i 2018
Valgt for 1
år i 2019
Valgt for 2
år i 2018
Valgt for 2
år i 2019

På valg
På valg

Tar ikke
gjenvalg
Tar gjenvalg

På valg

Tar gjenvalg

På valg

Tar gjenvalg

Valgt for 2
år i 2018
Valgt for 2
år i 2019

På valg

Tar gjenvalg

På valg

Tar ikke
gjenvalg

Utstilleransvarlig, informasjonsansvarlig, valpeformidler og standansvarlig D4A
utnevnes av leder
Utstilleransvarlig
Kristine Lium
Utnevnt i
Mamelund
2020
Informasjonsansvarlig Kristin Berger
Utnevnt i
Mortensen
2020
Valpeformidler
Britt Darlington
Utnevnt i
2019
Standansvarlig D4A
Barbro Werner Bø
Utnevnt i
2017
Avlsrådet har bestått av Astrid Krog (Fast), Kristin Berger Mortensen (Fast) og Leif Mangor Aarsand
(utnevnt i 2018)
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STEMMESEDDEL
For valg av medlemmer til NMHK- Griffonrasenes Raseutvalg
Pga digital avstemming vil dere få tilsendt en link som dere må bruke for å
stemme. Det vil bli beskrevet hvordan dere går frem.
Saken stemmes kun digitalt.

Forslag til nytt arbeidsutvalg
Valgte verv til arbeidsutvalget

Navn

Periode

Leder/Raserepresentant innstilt av valgkomiteen
Vara raserepresentant
Medlem
Medlem innstilt av valgkomiteen

Leif Mangor Aarsand
Kristin Berger Mortensen
Kristin Braaten Steinhovden
Astrid Krog

Ny - 2 år
1 år
1 år
Ny - 2 år

Finn Arne Kroken
Anne-Katrin Hansen
Kristin Lium Mamelund

1 år
Ny - 2 år
Ny - 2 år

Leif Mangor Aarsand

1 år

Valgte verv til valgkomiteen
Leder valgkomiteen
Medlem innstilt av valgkomiteen
Medlem innstilt av valgkomiteen

Andre valgte verv
Kasserer

Stemmeberettigede:
Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem innen 31.12 året før har møterett og stemmerett på rasegruppens valg. Med
medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle
medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
På grunn av koronapandemien gjennomføres digitalt valg. Det stemmes via personlig lenke
tilsendt på mail. Dette gir alle stemmeberettige medlemmer mulighet til å delta på valget for
NMHK Griffonrasene uavhengig om de deltar på årsmøtet. Valget vil være gjennomført i
forkant av årsmøtet og resultatet legges frem der. Det vil ikke være mulig å stemme på
årsmøtet.
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