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Innkalling til  

ekstraordinært årsmøte i  

Norsk Terrier Klub avdeling Østfold  

onsdag 11. april 2018 kl.19.00 

Sted: Tune rådhus 

Adresse: Tuneveien 95, 1712 Grålum 

Dagsorden: 

1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede. 

2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet.  

3. Valg av valgkomité.   
 

Punkt 3 - Valg  
 
Årsmøtet i desember 2017 skulle ha valgt valgkomité, men verken valgkomiteen som i 2017 

besto av ett aktivt medlem eller styret klarte å finne kandidater til valgkomiteen før årsmøtet. 

Det kom heller ikke inn forslag på kandidater til valgkomiteen. Valgkomitémedlemmet ønsket 

ikke gjenvalg. 

 

Både leder og to styremedlemmer skal velges for 3 år i følge avdelingens lover § 9-6, men 

fordi disse verv har vært vakante, skal ett medlem velges for 2 år og ett for 1 år.  

Det har innkommet følgende forslag på valg av tillitsmenn: 

 

Kandidater Foreslått av Til følgende verv 

Ole Martin Eriksen styret Leder av valgkomiteen 

Svein-Åge Lokøy Hansen styret Medlem i valgkomiteen 

Anita Tanke  styret Medlem i valgkomiteen 

Solveig Charlotte Ekran Naadland styret Varamedlem i valgkomiteen 
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Stemmesedler:  

 
 

Stemmeseddel: Valg av 1 leder til valgkomiteen for 3 år: 

 

   Ole Martin Eriksen, Grålum

 

 

Stemmeseddel:  Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 2 år: 

   Svein-Åge Lokøy Hansen, Fredrikstad

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år:   

   Anita Tanke, Sarpsborg

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år: 

   Solveig Charlotte Ekran Naadland, Våler i Østfold

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

➢ Valget skal skje skriftlig. 
➢ Du må benytte ovennevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like. Dersom du 

ikke har tilgang til skriver, ta kontakt med avdelingen som kan sende deg stemmesedler i 
vanlig post.   

➢ Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De 
foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem som du ikke 
ønsker valgt.  

➢ Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket 
”STEMMESEDLER” som lukkes, 

➢ som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din 
adresse. 

➢ Forhåndsstemmene må være styret i hende før ekstraordninært årsmøte og sendes 
til/leveres til: 

NTK avdeling Østfold  

v/Leder Turid Kock 

Theodor Kollers vei 7A, 1637 Gamle Fredrikstad 

 

Ditt navn må vedlegges for at styret skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom 

navnet ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene 

forkastet. 


