
Punkt 8 – Valg 

Styret 2018-2019: 

Leder: Torgunn Haug – ikke på valg    

Styremedlem: Marianne Billington – ikke på valg 

Styremedlem: Kristin Habberstad – på valg, kan gjenvelges 2 år 

Styremedlem: Camilla Haugsand – ikke på valg, ønsker å fratre (har 1 år igjen)   

Styremedlem: Geir Stuldalen – på valg, ønsker ikke gjenvalg  

Styremedlem: Richard Stenqvist – på valg, ønsker ikke gjenvalg    

Varamedlem: Aud Jacobsen – på valg, ønsker ikke gjenvalg   

Varamedlem: Geir Østlie – på valg, ønsker ikke gjenvalg 

  

Andre verv 

Valgkomité: 

Helene Amlie (går ut etter 3 år) 

Marte Hermanrud (1 år igjen) 

Halvor Sigfridstad (2 år igjen) 

 

Revisor: Bjørn Kristiansen, kan gjenvelges for 1 år  

 

Det skal velges: 

3 styremedlemmer for 2 år 

1 styremedlem for 1 år 

1 vararepresentant for 1 år 

1 valgkomitémedlem for 3 år 

1 revisor for 1 år 

 

Valgkomiteens forslag til verv 2019-2020 

Styremedlemmer, 2 år: 

Kristin Habberstad – gjenvalg 

Linda Galaasen Bakken – ny 

Karl Otto Ellefsen – ny  

 

Styremedlem, 1 år: 

Kate F. Stenerud – ny 

 

Varamedlem, 1 år: 

Ole Tom Hovind – ny 

 

Valgkomitémedlem, 3 år: 

Oddbjørn Sæther 

 

Revisor, 1 år 

Bjørn Kristiansen 

 

Valgkomiteen  

Helene Amlie        Marte O.  Hermanrud  Halvor Sigfridstad 



STEMMESEDLER  
 

Sett kryss ved de personene du vil stemme på.  

……………………………………………………………………………………………… 
 

Stemmeseddel A (inntil 3 kryss) 

STYREMEDLEMMER: Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år 

  Kristin Habberstad 

  Linda Galaasen Bakken 

  Karl Otto Ellefsen  

………………………………………………………………………………………………… 

Stemmeseddel B (inntil 1 kryss) 

STYREMEDLEM: Det skal velges 1 styremedlem for 1 år   

  Kate F. Stenerud 

………………………………………………………………………………………………… 

Stemmeseddel C (inntil 1 kryss) 

VARAMEDLEM: Det skal velges 1 varamedlem for 1 år 

  Ole Tom Hovind 

………………………………………………………………………………………………… 

Stemmeseddel D (inntil 1 kryss) 

VALGKOMITÉ: Velges for 3 år 

   Oddbjørn Sæther 

………………………………………………………………………………………………… 

Stemmeseddel E (inntil 1 kryss) 

REVISOR: Velges for 1 år 

  Bjørn Kristiansen  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Slik kan du stemme 

Du må ha gyldig medlemskap i rasegruppen for å stemme. Det kan kun stemmes ved personlig 

fremmøte på årsmøtet eller ved forhåndsstemme.  
 

Ved forhåndsstemme skal din stemmeseddel med kandidatenes navn legges i en egen konvolutt som 

klebes igjen og merkes «Stemmesedler». Denne konvolutten, sammen med en lapp hvor du har 

skrevet ditt navn og adresse, legges i en ny konvolutt som sendes til: 

Valgkomiteen ved Helene Amlie, Iduns vei 12, 1463 Fjellhamar 
 

Stemmeseddelen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet. Ditt navn må vedlegges for at 

valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir 

stemmeseddelen forkastet 
 

Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn dem som er foreslått i stemmesedlene.  


