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Årsmøteinnkalling for Norsk Terrier Klub 

Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier.  

 

 

Tid: 26. oktober 2019  

Tid: 15.00   

Sted: Quality hotel Olavsgaard. Hvamstubben 11, 2013 Skjetten  

 
 

Dagsorden 

 

  

1. Godkjenning av innkallingen 
 

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et 
tellekorps på minst 3 personer.  

 

3. Årsberetning.  

 

4. Økonomi 
4.1 Regnskap  
4.2 Budsjett  

 

5. Planer for drift og aktiviteter.  

 

6. Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer.  

 

7. Saker som fremlegges av styret.  

 

8. Valg.  
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Punkt 1 – Godkjenning av innkalling 

 

Punkt 2 - Valg av møteleder + +  

Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på 
minst 3 personer.  

 
 
Punkt 3– Årsberetning 2019  

Rasegruppa ble stiftet 1. februar 2010 Vi har 350 medlemmer pr. 01.10.2019.  

Det var direkte valg på leder, forøvrig konstituerte styret seg slik: 
 
Leder: Maritha Karlsen  
Nestleder: Therese Fraser Wyller  
Sekretær: Maren Wenner Solbakken 
Styremedlem: Grethe Karlsen 
Styremedlem: Marianne Krohg Homlong 
Styremedlem: Stine Leira Rist 
Styremedlem: Nina Hammer  
Vara Styremedlem: Wenche Lise Stjernstrøm  
Vara Styremedlem: Cecilie M. Ovesen 
Cecilie M. Ovesen trakk seg fra styret rett etter årsmøtet. Maritha Karlsen trakk seg fra 
ledervervet 22.3.19. Stine Leira Rist, Nina Hammer og Wenche Lise Stjernstrøm trakk seg kort 
tid etter dette. 
 
Revisor:  
Vara Revisor:  
Valgkomite:  
Cathrine Wefald Andersen 
Shereen Mitchell  

 

  
Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner  
Distriktskontakt for Nord-Norge(nord): Wenche Lise Stjernstrøm 
Distriktskontakt for Midt-Norge: Christine Seeger 
Distriktskontakt for Bergen: Stian Sørheim  
Distriktskontakt for Telemark: Tina Myrlund Fjellås 

Utstillingskomite: 
Grethe Karlsen (leder), Maren W. Solbakken 

 

Helsekomité: 
Bente Moe (leder), Silje Margrethe, Camilla Berger, Therese F. Wyller 
 
Web & Redaksjonskomité:  
Maren W. Solbakken (leder), Therese F. Wyller 

 

Staffetoppen: 
Maren W. Solbakken 

 
Valpeformidler: 
(Midlertidig) Maren W. Solbakken 
 

Aktivitetskomite: 
Therese F. Wyller(leder), Marianne K. Homlong 
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Følgende møter, aktiviteter, samlinger og seminarer har vært avholdt: 

16-18.11.18 Dogs4All 
25.05.19 SBT OPEN SHOW 
26.05.19 Offisielt Rallylydighetsstevne - dag 2 OS 
01.06.19 Staffespesial på Terrierspesialen STORT CERT Mjøndalshallen 
26.10.19 Staffeseminar, Årsmøte + Årsmøtemiddag 
27.10.19 Staffeseminar, Åpent forum 
 

Oppsummering av året som har gått:  

20-21. oktober ble det avholdt seminar, årsmøte og årsmøtemiddag på Olavsgaard. 

Hovedpunktene var: - foredrag av Snorre Skistad om mentalitet og testing - foredrag av 

Wenche Granli om opptrening/rehab etter skade, korsbåndskader og arv  

16-18. november var det Dogs4All på Lillestrøm. Rasegruppen var representert på 

raseparaden, og vi hadde stand på rasetorget hele helgen som hadde mye besøk.  

25. mai ble årets Open Show arrangert i Hokksund. Påmeldte: 40 hanner, 80 tisper og 29 

valper Dommere var Pete Hopgood – Tisper, Carl Dean – Hanner, og Dave Manito - Valper 

& Veteraner  

26. mai ble det avholdt rallystevne. Dommer var Maria Syltebø Opstad. Det var 55 startende.  

1.Juni var det Terrierspesialen med stort cert i Drammen. Dommer Bill Blacker 

4. Økonomi:  

Har investert en del i perioden  

Vi måtte kjøpe inn sekretariat telt (brukt), paviljonger samt bord og stoler, i og med at vi ikke 

har tilgang til NTK’s lager på Låven lenger. Dette er en engangsinvestering og til stor nytte 

for arrangementer – sparer tid og kjørekostnader i framtiden. 

Styret har også kjøpt inn ny PC til sekretær, i og med at den forrige vi hadde er ødelagt. 

Regnskapet er justert, slik at henger og rally utstyr ligger inne som inventar/driftsmateriell og 

påvirker årets driftsresultat. 

 

  



  

   
 

 

4 

Punkt 4.1 Regnskap RG SBT  

Regnskap  

RG SBT Norsk Terrierklubb 

Periode: 1. oktober-18 - 30.september-19  

    

Salgs og DriftsInntekter    

3000 Inn fra NTK og NKK      52 830,00   
3100 Openshow -19           317,42   
3030 Open Show -18      29 695,00   
3900 SBT Årbok  -     7 070,00   

      75 772,42   

Varekostnader     

4230 Rekvisita/kontorutstyr/div.drift -          777,80    

4300 Innkjøpte varer for videresalg -       7 716,49    

    

Andre driftskostnader    

6385 Dog4All -       5 591,70    

6390 Seminar-årsmøte -18 -     16 890,70    

    

Andre kostnader    

6550 Drift - Spons - Annet -     17 368,00    

6541 Vedlikehold henger             291,00    

6710 Mentalkurs (ble avlyst) -          195,00    

6800 Kontorrekvisita -          574,00    

6810 Data/EDB kostnader -     10 732,00    

6861 Styremøter (Reiseregninger) -       3 842,95    

6940 Porto - Frakt -          830,00    

7140 Reisekostnader -     10 726,50    

Driftsresultat 2018-19   -     8 730,57   

        67 041,85      67 041,85   
Finanskostnader    

8040/8140 Finanskostnader             401,50    

    

Balanse 

Eiendeler/omløpsmidler    

6540 Henger 49 390,00   

6542 Rally utstyr 17 585,50   

1900 Kasse 11 561,33   

1920  Bankkonto1503.17.00822 46 327,33   

1940 Bankkonto 1503.63335 Årbok 2 127,48   

1920 Bankkonto 1503,33,14415| 14 286,63   

2050 Annen egenkapital    126 657,00   
Årsresultat Aktiva      14 621,27   

 141 278,27   141 278,27   
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Punkt 4.2 Budsjett  

Budsjett RG SBT 2019-2020   

  Resultat 2019 Budsjett 2020 

Inntekter     

3000 Inn fra NKK/NTK 54840,00 55000,00 

3020 OpenShow-18 -3605,82   

3030 OpenShow-19 317,42 5000,00 

4300 Salg innkjøpt for videresalg 3704,00 4000,00 

3900 Årbok 700,00 2000,00 

8040 Renteinntekter 72,50 100,00 

Sum inntekter 56028,10 66100,00 

      

Utgifter     

3900 SBT årbok 5250,00 4000,00 

4230 Rekvisita/kontorutstyr (4230+6800) 2574,00 2500,00 

6810 EDB/DATA/ IT utstyr 10732,00 0,00 

4300 Innkjøpte varer for videresalg 4500,00 0,00 

6730 Seminar&årsmøte 2018 (rest fra fjorårets regnskap) 16890,70   

6390 Seminar/årsmøte 2019    30000,00 

6385 Dogs4All 5591,70 5000,00 

6540 Henger -Vedlikehold 219,00 5000,00 

6542  Rally utstyr 17585,50 0,0 

6550 Drift - spons - annet 17368,00 10000,00 

6710 Kurs (Mental) 195,00 0,00 

6860 Styremøter  0,00 2000,00 

6861 Reiseregn. Styremøter 3842,95 5000,00 

6940 Porto - frakt 830,00 900,00 

7140 Reisekostnader 10726,50 10000,00 

Helseundersøkelse 0,00 30000,00 

8140 Rentekostnad/omkostninger 474,00 850,00 

Sum Utgifter 96779,35 105250,00 

Resultat -40751,25 -39150,00 

      

6540 - foliering av henger   
Helseundersøkelse - ikke gjennomført i 2019 og etter innhenting 
av tilbud, vil årets budsjett bli overført til 2020 slik at samlet 
budsjett blir satt til 30.000,- 
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5.  Planer for drift og aktiviteter: 

16-18.11.19 Dogs4All 
23.05.20 SBT OPEN SHOW 
24.05.20 Offisielt Rallylydighetsstevne - dag 2 OS 
06.06.20 Staffespesial på Terrierspesialen STORT CERT Mjøndalshallen 
xx.xx.20 Staffeseminar, Årsmøte + Årsmøtemiddag 
xx.xx.20 Staffeseminar, Åpent forum 

 

6. Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer: 
 

Sak 1: Staffetoppen  
(Innsendt av Maren W. Solbakken) 
  

Dagens staffetopp poeng gis etter hver utstilling etter skjemaet for eksempel: 1-9 hunder så 
får BIR 15 poeng, BIM 14 poeng, 2BHK/BTK 12 osv.  
Det gis i tillegg 10poeng ekstra på utstillinger hvor "spesialdommer" dømmer. En 
spesialdommer regnes som en dommer som har SBT selv, og/eller oppdretter av rasen. 
Når året er ferdig er det de 6 utstillingene hvor hunden har fått flest poeng som teller. 
Hunden kan derfor delta på mange utstillinger gjennom året og når året er ferdig, teller kun 
de 6 utstillingene som har gitt best poengsum på staffetoppen. 
 
Forslaget skal stemmes over: 
Forslag til å fjerne ekstra poeng fra en "spesialdommer" 
Bakgrunnen for dette er at de utstillingene igjennom året som har disse "spesialdommerne" 
er stort sett på Østlandet, hvor det allerede er mange påmeldte hunder. Det blir derfor gitt 
veldig mange ekstra poeng på disse utstillingene. Det bør være mer likestilt over hele landet. 
Ja for å fjerne poengene. Nei for å beholde poengene slik det er i dag.  
 

Styrets Kommentar: 

Styret er positive til forslaget om å fjerne de ekstra poengene. 
 

Sak 2: Valpeformidling  

(Innsendt av Silje Margrethe) 

Forslag om å avvikle valpeformidling og heller erstattes av én eller flere veiledere 
(valpekjøpsveiledere) som kan bistå potensielle valpekjøpere i prosessen med å kjøpe valp 
og svare på generelle spørsmål knyttet til rasen.  

Grunnlag for endring er at ytterst få oppdrettere har behov for å få valper formidlet på grunn 
av den store etterspørselen og melder derfor ikke inn til valpeformidler som da ikke har 
valper å formidle.  

Avstemningen har 3 alternativer:  

1. avvikling av valpeformidling helt, uten noen erstatningsform. 

2. avvikling av valpeformidling som erstattes av «valpekjøpsveiledere» (navn på tittel kan 
endres). 

3. fortsette med valpeformidling som tidligere. 

 
Styrets Kommentar:  
Styret er positive til å ha en eller flere personer som kan være tilgjengelige per telefon for å 
svare på henvendelser og spørsmål ang rasen vår. Styret må lage retningslinjer for 
valpeformidler/ kjøpsveileder – navn må jobbes med 
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Sak 3: Staffordmatch i Holland  

(Innsendt av Camilla Berger) 
 

Forslag om at Team Norway for ISM overtas i SBT RGs Regi fra og med 2020. 
Forslaget innebærer flere punkter og ber om at det stemmes over ett og ett punkt. 
  

1)      Styret overtar ansvaret for ISM og oppretter en komité for arbeidet rundt helgen. 
Komiteen står for systemet rundt valg av hoved-kaptein som velger/inviterer lag for ett år. 
Måten laget settes sammen må avgjøres av hoved-kapteinen. Krav til å være hoved-
kaptein er minst 1 deltagelse på ISM ett eller flere foregående år, samt deltagelse det 
aktuelle året. En hoved-kaptein kan selv bestemme om den ønsker en med-kaptein. 
Komiteen SKAL bestå av minst 3 personer som tidligere har deltatt på ISM og minst 2 av 
de som skal reise det aktuelle året. (De må vite hva som skal gjøres og hva det går ut 
på.) Komiteen skal levere retningslinjer og tidsplan sammen med kaptein(er) til styret 
innen 01.07 hvert år.  (forutsatt at ISM alltid avholdes i oktober hvert år, men si ca. 3 
mnd. før ISM avholdes dersom dato endres i fremtiden.) Komiteen bidrar med 
informasjon, publisitet rundt helgen / norske laget / innhenting av effekter, evt spons etc. 
samt støtter oppunder kapteinen med detaljer rundt helgen / teamet. Det er kun kaptein 
som kan velge ut laget / velge hvordan utvelgelsen skal foregå. Dersom ingen kaptein er 
foreslått eller godtar oppgaven vil komiteen utnevnt av SBT RG ta seg av dette. 

 
2)      SBT RG bidrar med spons til alle deltagerne hunder kr 850,- pr hund. 

 - Kommentar til forslag nr 2: Beløpet kan brukes til eksempelvis team halsbånd, team 
klær, effekter, frakt av hund i bil/fly, evt andre kostander teamet som helhet skulle ha, 
men ikke person reise. (gjelder ikke mat og drikke, kvitteringer skal spares/fremvises og 
regnskap skal føres av komiteen.) beløpet kan endres ved neste årsmøte dersom man 
ser dette er nødvendig. Komiteen er ansvarlig for delegering og bruk av beløp i hht til hva 
som skal kjøpes inn / betales. 

 
3)      SBT RG dekker opphold for 1 reisende med hund i Team Norway, samt hoved-kaptein, 

max 13 personer inntil kr. 15.000 totalt, max 3000,- pr person (ikke per hund, det gjelder 
for 1 person pr hunde-eier/ den som reiser med hunden, og beløpet gis kun 1 gang til 
samme person). ISM komiteen for SBT RG booker hytter / opphold for de reisende, og 
man må påregne å bo flere i samme enhet. Dersom noen ikke ønsker å bo sammen 
andre fra teamet må annen booking gjøres for egen regning og ingen spons vil bli dekket 
for disse. (gjelder ikke mat og drikke, kvitteringer skal spares/fremvises og regnskap skal 
føres av komiteen.) 

  
Intensjonen med forslagene er å gi flere muligheter til å reise slik at Team Norway kan bli 
representert på best mulig måte hvert år, nå i regi av Rasegruppen for SBT. 

 

Styrets kommentar:  

Rasegruppen har ingen ønsker om å ha noe ansvar ifm. ISM og har ikke mulighet til å binde 

oss til slike beløp som det søkes om her.  

Rasegruppen ser det som uansvarlig å skulle sponse en tur med så mye penger, hvor et 

fåtall av våre medlemmer deltar. 

Rasegruppen er positive til at Team Norway kan søke RG om spons til effekter o.l. 
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7. Saker som fremlegges av styret: 

 

 

 

 

8. Valg: 

 

Det skal velges leder for 1 år 

Det skal velges 2 styremedlem for 2 år 

Det skal velges 1 styremedlem for 1 år 

(Den kandidaten av de 4 valgte styremedlemmer med lavest antall stemmer tiltrer i vervet 
som gjelder for 1 år. Er det 2 kandidater med helt like antall laveste stemmer, foregår 
trekning mellom dem) 

Det skal velges 2 vara styremedlemmer for 1 år 

Det skal velges revisor og vara revisor for 1år 

Det skal velges 1 valgkomitemedlem for 3år 

Det skal velges 1 vara valgkomitemedlem for 1år 

 

Dagens styre: 

Leder: Therese Fraser Wyller (1år igjen som styremedlem) 
Nestleder:  
Sekretær: Maren Wenner Solbakken (1år igjen) 
Styremedlem: Grethe Karlsen (På valg – stiller til gjenvalg) 
Styremedlem: Marianne Krohg Homlong (På valg – stiller til gjenvalg) 
Styremedlem:  
Styremedlem:  

Vara Styremedlem: 
Vara Styremedlem:  

Revisor:  
Vara Revisor:  

Valgkomite:  
Cathrine Wefald Andersen 
Shereen Mitchell   
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Innkomne forslag til styreverv og revisorpost: 

Leder: 
Bente Moe – nominert av Cathrine W. Andersen 
Grethe Karlsen – nominert av Christine Seeger 

Styremedlem: 
Bente Moe – nominert av Cathrine W. Andersen 
Grethe Karlsen – nominert av Christine Seeger 
Camilla Berger – nominert av Bente Moe 
Tina Myrlund Fjellås – nominert av Maren W. Solbakken 
Silje Margrethe – nominert av Bente Moe 
Shereen Mitchell – nominert av Bente Moe 
Tilli Stamsvik – nominert av Christine Seeger 

Varamedlem: 

Marianne Krohg Homlong – nominert av Therese Fraser Wyller 

Valg komitémedlem: 

Revisor: 

Valgkomiteens innstilling:  

Leder - Bente Moe  

Styremedlem - Therese F. Wyller (Ikke på valg)  

Styremedlem - Maren W. Solbakken (Ikke på valg)  

Styremedlem - Camilla Berger 

Styremedlem - Silje Margrethe  

Styremedlem - Shereen Mitchell 

Styremedlem - Grethe Karlsen 

Varamedlem - Tilli Stamsvik 

Varamedlem - Marianne K. Homlong 

Forhåndstemmer 

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har mulighet til å stille på årsmøtet har mulighet til 
å benytte seg av forhåndsstemming til valget etter følgende prosedyrer: 

Valget er skriftlig. Vedlagte stemmeseddel skal benyttes. På stemmeseddelen er det 
angitt hvilke verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidatene er ført opp på 
stemmesedlene. Du stryker over de du ikke ønsker valgt. 

Stemmeseddelen skal legges i egen konvolutt UTEN påskrift, og limes igjen. Denne legges i 
en ny konvolutt merket med "forhåndstemme". 

På baksiden av den ytterste konvolutten eller på en separat lapp som legges i denne, 
påføres medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. Forhåndsstemmene skal være 
poststemplet senest 1 uke før årsmøtet (19.10.19) og sendes til: 

valgkomiteen v/  
Cathrine Wefald Andersen 
Fjellstadveien 49 
2009 Nordby 

Konvoluttene overleveres tellekorpset på årsmøtet i uåpnet tilstand. Dette gjøres for at kun 
stemmeberettigede kan stemme, samtidig som det sikrer anonymitet. Forhåndstemme avgitt 
på feil måte blir forkastet. Møte- og stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for 
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det år årsmøtet holdes, samt æresmedlemmer. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. 
Mer informasjon rundt regler for rasegrupper kan leses under punkt 19 i NTK`s lover. 

Spørsmål kan rettes til e-post: 

staffordshirebull@norskterrierklub.no 
 

Presentasjon av kandidater, samt stemmeseddel følger. 

Navn: Bente Moe  

Adresse: Son 

Alder: 44 

Rase(r): Staffordshire Bull Terrier 

Hatt rasen: 2005 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Har tidligere sittet i styret som styremedlem og en 
periode som styreleder. 

Interesser knyttet til hund: Jeg har mine hunder først og fremst som familiehunder. I dag har jeg kun 
to hunder boende hjemme. Har vært aktiv innenfor utstilling, men de siste 3 – 4 årene har jeg ikke stilt 
ut så mye. Jeg er utdannet hundeinstruktør og holder kurs på hobby basis. Jeg utdanner med for tiden 
til Figurant innen mental testing hos ”Hund helt på grensen” Mentalitet er noe jeg synes er utrolig 
spennende 
 

Navn: Grethe Karlsen 

Adresse: Hestsjøvegen 92, 7089 Heimdal 

Alder: 64 

Hatt rasen: siden 2004 

Hunderase(r): Staffordshire bullterrier, Cairn Terrier, Rottweiler og Bichon Frise 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: NTKT (styremedlem, kasserer, revisor- uts. kom) RG 
SBT (vara styret, kasserer, revisor utst. kom) 

Interesser knyttet til hund: Avl, utstilling 
 
Navn: Camilla Berger 

Adresse: Nittedal 

Alder: 37 

Hatt rasen: Siden 2007 

Hunderase(r): Staffordshire Bull Terrier 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: 2 års verv styret og jobbet med utarbeidelse av RAS. 

Interesser knyttet til hund: Drevet oppdrett i drøye 10 år under kennelnavnet Stavenstaff, driver 
SBTpedigree.com, tidligere Sitter allerede i rasegruppens helsekomite for ny runde med 
helseundersøkelse og forberedelser til ny RAS. Har generelt stor lidenskap og engasjement for rasen 
 
 

 

 

 

 

mailto:staffordshirebull@norskterrierklub.no
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Navn: Tina Myrlund Fjellås 

Adresse: Porsgrunn 

Alder: 33år 

Hatt rasen: 2010 

Hunderase(r): Har hatt en blanding, tre SBT, Grand Danois (deleie) 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: ingen tidligere verv 

Interesser knyttet til hund: Intr i fysisk trening av hund, utstilling, lukter på sporting, trener noe 
lydighet når man føler for det. Utdannet som fysio/rehab.terapeut for dyr med spesiell intr i fysisk 
trening. 

Navn: Silje Margrethe Stensrud 

Adresse: Strømmen 

Alder: 30 

Rase(r): Staffordshire Bull Terrier 

Hatt rasen: Siden 2010 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: helsekomiteen i Rasegruppen for Staffordshire Bull 
Terrier (inkl. arbeid i i forhold til BOAS/kortsnuteraser som representant for NTK) og rasens 
valpeformidler 
Interesser knyttet til hund: Jeg fikk min første Staffordshire Bull Terrier i 2010 og ble umiddelbart 
frelst. Fra før av er jeg vant med irsk setter som vi hadde under hele min oppvekst. Jeg ønsket selv en 
hund som tålte å jobbe, var kjærlig og hengiven, enkel å trene og som ikke var så altfor stor. Valget 
falt på SBT og har aldri angret på dette. Jeg liker å gi hundene mine ulike utfordringer, så i tillegg til å 
ha trent spor og lydighet blir det en del utstillinger, men først og fremst er de turkamerater og 
familiemedlemmer. Under kennelnavnet Raystaff hadde jeg mitt første kull i 2015, og siden da har det 
blitt 5 kull. 
 

 
Navn: Shereen Mitchell 

Adresse: Eidsvoll 

Alder: 37 år 

Rase(r): Har hatt staff i 15 år, har nå 4 boende hjemme. Tidligere hatt Rottweiler. 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Valgkomiteen i SBT rg 
Interesser knyttet til hund: Driver aktivt med WP, jobber som testleder og figurant på Hund helt på 
grensen. 
 

 
Navn: Tilli Renathe Stamsvik 

Adresse: Molde 

Alder: 43 

Rase(r): Staffordshire Bull Terrier og fransk bulldog, tidligere schæfer, rottweiler, amstaff, chihuahua, 
Alaska Malamut\husky blanding 

Hatt rasen:2011 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: ingen tidligere verv 

Interesser knyttet til hund: Drev tidligere aktivt i norske redningshunder og har hatt godkjent 
redningshund. Drev også hundeskole med min stefar. Nå driver vi med utstilling og oppdrett, trener 
spor med hundene fortsatt, men ikke aktivt i noen klubb. 
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Navn: Marianne Homlong 

Adresse: 1404 Siggerud 

Alder: 34 

Rase(r): Staffordshire Bull Terrer 

Hatt rasen: siden 2005 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Har hatt verv i SBT rg styret siden 2013 

Interesser knyttet til hund: Har drevet oppdrett under navnet Galeostaff siden 2006. Er interessert i 
rasens tradisjoner og historie, driver aktivt med lydighet, jakt, utstilling og avl. 

 

Revisor: 
Vara revisor: 
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Stemmeseddel ved valg- årsmøtet 2019 
 

Stemmeseddel: Valg av Leder (1 år) 

* Bente Moe 

* Grethe Karlsen 

 

Stemmeseddel: valg av styremedlemmer (1 og 2 år) 

* Bente Moe   

* Grethe Karlsen 

* Camilla Berger 

* Tina Myrlund Fjellås 

* Silje Margrethe 

* Shereen Mitchell 

* Tilli Stamsvik 

Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år 

 

Stemmeseddel: valg av varamedlemmer (1 år) 

* Marianne K. Homlong 

* 

Det skal velges 2 varamedlemmer 
 

stemmeseddel: Valg av revisor, (1år) 

*  
 

stemmeseddel: valg av vara revisor, (1år) 

*  
 

Stemmeseddel: valg av valgkomitemedlem (3år) 

*  
 

Stemmeseddel: valg av varamedlem valgkomite, (1år) 

*  

 

 


