
Bekjentgjøring av innkalling til digitalt 

raseårsmøte for NMHK-Griffonrasene 

Mandag 13. februar 2023 – Klokken 19:00 

 

Agenda: 

1. Valg av dirigent/ ordstyrer 

2. Valg av referent  
3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet  

4. Godkjennelse av innkalling 

5. Årsberetning for raseutvalget og avlsrådet for 2022  

a. Regnskap for 2022 

6. Aktivitetsplan for raseutvalget og avlsrådet 2023 

a. Budsjett for 2023 

7. Innkomne saker 

8. Valg 

 

Arbeidsutvalget har bestått av: 

Raserepresentant: Leif Aarsand 

Vara raserepresentant: Lone Wollan Holte 

Medlem: Astrid Krog 

Medlem: Kristin Skulstad Ålovsrud 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Kristin Lium Mamelund 

Medlem: Anne-Kathrin Hansen 

Medlem: Turid Jensen 

 

Utnevnte: 

Valpeformidler: Britt Darlington 

Standansvarlig: Barbro Werner Bø 

  



Annen informasjon:  

 

Valg: Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen – frist er satt til 19.januar 2023 Mailen sendes til 

Kristin Lium Mamelund som videresender til de andre i valgkomiteen. Hennes mail er: 

krisliu@online.no 

Det skal velges:  

Raserepresentant (2 år)  

Medlem arbeidsutvalg (2år) 

Leder valgkomite (1 år) 

Medlem valgkomite (2 år)  

Raserepresentant og vara raserepresentant skal velges slik at man kommer i forskjellig valgperiode (1 

for ett år og den andre for 2 år). Det samme gjelder de to medlemmene i arbeidsutvalget og 

valgkomiteen. Det er kun de blant de kandidatene som valgkomiteen innstiller og andre forslag som 

er kommet inn innen fristen som det kan stemmes på (ikke lov med benkeforslag).  

 

Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet: 

Disse sakene må sendes til griffon@nmhk.net (Raserepresentant) innen 19. januar 2023. Saken må 

inneholde hva saken gjelder og hvilken ordlyd dere vil ha på forslaget det skal stemmes over. 

 

Stemmeberettigede:  

Alle rasens medlemmer som har betalt kontingenten for sin rase for det år raseårsmøtet avholdes og 

som var registrert som betalende medlem pr. 1. februar 2023. har møterett og stemmerett. Med 

medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 16 år har fulle 

medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes digitalt.  

 

Plattform:  

Plattform som skal brukes digitalt vil bli lagt ut samtidig med at alle dokumentene blir lagt ut (senest 

to uker før årsmøtet). Disse legges ut på https://griffon.nmhk.net/ og 

https://www.facebook.com/griffonrasene  

 

Avstemming:  

Man må bruke appen – hvilken blir lagt ut samtidig med alle dokumentene. Alle medlemmer vil få 

tilsendt mail i forkant som sier noe hvordan valget vil foregå. 
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