
 

 
 

NORSK SHIH TZU KLUBB 
  

BEKJENTGJØRING / INVITASJON TIL  
ÅRSMØTE 2018 

 

Årsmøtet avholdes lørdag 3. mars 2018 kl. 13.00 på Midttun Motell & Camping, Nesttun, Bergen 
 

Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkallelse 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Valg av 

a:  Dirigent 
b:  2 referenter 
c:  2 protokollunderskrivere 
d:  3 til tellekorps 

4. Årsberetning 2017 
5. Regnskap 2017 
6. Plan for drift og aktiviteter 2018 
7. Budsjett 2018 
8. Innkomne saker 
9. Valg: 

a:  Leder, velges for 2 år 
b:  Nestleder, velges for 2 år 
c: 1 styremedlem, velges for 2 år 
d: 2 varamedlemmer til styret, velges for 1 år 
e: Revisor, velges for 2 år 
f: Vararevisor, velges for 2 år 
g:  2  til valgkomite, velges for 2 år 
h:  1 vara til valgkomite, velges for 1 år 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Ritha Vangen, Ringsakervn. 53, 2383 Brumunddal eller på 
mail: juhuas.kennel@gmail.com 
 

Forslag til kandidater til styret og øvrige verv sendes valgkomiteens leder:   
Eva Lind, Longamyrveien 1, 5415 Stord, eller på mail: ev-lind2@hotmail.com 
 

Alle kandidater som stiller til valg anmodes om å lage en presentasjon av seg selv som vedlegges innkallingen til 
årsmøte. 
  

Saker og forslag på kandidater til valget som sendes inn må være  
poststemplet senest 20. januar 2018, e-mail må være sendt senest 20. januar 2018. 
 

Medlemmer/familiemedlemmer i NSTK som har betalt kontingent for 2018 og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på 
årsmøtet. Vennligst ta med kvittering. 
 

Styret, 11. desember 2017 

 

Felles middag/bespisning etter årsmøtet 
 

Årsmøtet blir som bekjentgjort ovenfor avholdt  
Lørdag 03. mars 2018 Sted: Midtun Motell & Camping, Nesttun 

 
 

Etter årsmøtet samles de som ønsker det til felles middag.. 
Middagen betales av den enkelte. 

Klubben ønsker likevel påmelding, da vi ønsker å sitte samlet og spisestedet må derfor ha antall personer. 
 

Beskjed om du ønsker å delta på middag etter årsmøte gis:  
Ritha Vangen: juhuas.kennel@gmail.com tlf. 95 76 70 40 

 Innen søndag 25. februar 2018. (Dette da bord må bestilles). 

 

OVERNATTING?  TLF.NR. FOR BOOKING: 55 10 39 00 

Har du behov for overnatting må du ta kontakt direkte med motellet, gjerne pr tlf. 
Vær ute i god tid 

mailto:ev-lind2@hotmail.com

