Innkalling til årsmøte 2021
Du innkalles med dette til årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
Tid: Søndag 14. mars 2021, kl. 14:00 (registrering vil skje fra kl. 13:30
Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten (med forbehold om endringer i forhold til gjeldende
smittevernrestriksjoner)
Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
-

Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to protokollvitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Beretning 2020
Sak 4: Regnskap 2020
Sak 5: Budsjett 2021
Sak 6: Medlemskontingent 2022
-

Styrets innstilling er at medlemskontingent ikke skal endres.

Sak 7: Innkomne forslag (vedlegg 5):
-

PLL- Informasjon om og retningslinjer for avl på bærere av PLL

Sak 8: Valg
Jfr. Klubbens lover, §3-2, må kontingent for 2021 være betalt for å benytte stemmeretten på
årsmøtet. Ved fremmøte vil kontingentstatus kontrolleres.

Vedlegg:

1) Årsberetning 2020
2) Regnskap/revisjonsberetning 2020
3) Resultat 2020/budsjett 2021
4) Balanserapport/resultatrapport 2020
5) Innkomne forslag
6) Valgkomiteens innstilling
7) Presentasjon av kandidater på valg

8) Stemmeseddel for forhåndsstemmer
For styret
Marit H. Autrey /s/

Anne Grundstad Ulekleiv

Leder

Sekretær

Vedlegg 1:

Årsberetning for raseklubb for dansk/svensk gårdshund
2020
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Marit H. Autrey
Finn Abrahamsen
Anne G. Ulekleiv
Wenche Sandbæk
Elinor Gran
Magnhild Opdahl
Tonje H. Aasekjær

Revisor:

Helene Ellingsen

Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Grete Gade
Vanja Kartrud
Hege Dåpan
Evelyn Melanie Rækstad

Følgende personer er oppnevnt av styret til verv/oppgaver for klubben:
Kasserer:
Redaktør Gårdshunden:
Redaktør/trykk:
Web-redaktør:
Web-shop:
Leder arr. komité:
Utstillingsleder:

Distriktskontakter:
Innlandet:

Elisabeth Torvund
Marit H. Autrey
Hund & Fritid
Anne G. Ulekleiv
Marit H. Autrey
Marit H. Autrey
Berit Smaaland

Gjøvik og Toten
Hamar/Elverum og omegn
Lillehammer og omegn

Silje Christiansen
Katrine Lund-Vang
Wenche Sandbæk

Møre og Romsdal:
Ulsteinvik

Lisa Ekornåsvåg Myklebust

Nordland:
Helgeland

Beate Molden

Rogaland:
Rogaland

Helene A. Ellingsen

Troms og Finnmark:
Midt Troms

Svein Ivar Strømseth

Trøndelag:
Trondheim og omegn

Katrine Amble

Vestfold og Telemark:
Telemark
Vestfold

Anne Irene Holte
Hege Dåpan

Vestland:
Bergen og omegn
Sogn og Fjordane

Magnhild Opdahl
Tatiana Haugland

Viken:
Eiker/Modum/Kongsberg/Drammen
Indre Østfold
Nedre Romerike
Østfold

Andrea Kløverød Holden
Eli Gamre
Elinor Gran
Nina Garnaas

Styrets arbeid:
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. Varamedlemmene og leder av avlsrådet har vært invitert
til samtlige møter, og for øvrig deltatt i styrets korrespondanse. For uten de ordinære styremøtene
har styret hatt arbeidsmøter og løpende dialog via telefon og e-post. Det har vært godt samarbeid
internt. På grunn av situasjon med Covid-19 har alle styremøter vært avholdt som Skypemøter.
Et utdrag av de saker og prioriteringer styret har arbeidet med i perioden, kan fremmes følgende:
-

Organisering og gjennomføring av rasetreffet 2020 med påfølgende evaluering
Dispensasjon i forhold til avl pga. manglende utstillingsresultater i 2020
Evaluering av klubbens retningslinjer for avl.

-

Arbeidet for gode medlemsfordeler for klubbens medlemmer, blant annet på I Love
Dogs og Flügger farge

Foruten de overnevnte punkter, har styret hatt tett dialog med avlsråd, kasserer, redaktør,
utstillingsleder og øvrig ressurspersoner i perioden. Disse har også vært invitert til de styremøter der
saker relatert til deres ansvarsområder har vært diskutert og satt på dagsorden.
Informasjonsarbeid:
Styret ønsker stadig å styrke informasjonen til medlemmene, og har vært aktive både i sosiale media
og på hjemmesiden. Oversikten for 2020 viser at hjemmesiden har hatt i overkant av 52.000 besøk
fra unike IP-adresser.
På Facebook har styret fremmet flere innlegg per måned. Hvert innlegg blir lest av flere hundre
lesere hver gang og har skapt henvendelser i form av personlige meldinger til raseklubbens
Facebookside, telefoner og e-post. Facebook gir økt engasjement om klubbens arbeid og virke, og er,
sammen med hjemmesiden, en viktig ressurs for å nå både medlemmer og interessenter. Klubbens
Facebookinnlegg har en gjennomsnittlig rekkevidde på 1400 personer.
Pr 31.12.20 var det 3722 følgere av FB siden.
Samtlige protokoller fra styrets møter er gjort tilgjengelige på hjemmesiden, og medlemmene har
således hatt adgang til å kommentere og henvende seg til styret etter hvert som disse har blitt
publisert. Protokollførselen er ment å gi god og detaljert oversikt over saksbehandlingen og den
diskusjon som foregår på møtene.
Medlemsutvikling:
01.01.20 var det registrert 980 betalende medlemmer i klubben. 31.12.20 var det registrert 1081.
medlemmer.
Det har vært en positiv medlemsutvikling på 101 medlemmer i perioden.
Medlemsaktiviteter:
Raseklubbens distriktskontakter og enkeltmedlemmer har i perioden arrangert en aktiviteter for
klubbens medlemmer, selv om disse aktivitetene i 2020 har vært påvirket av Covid-19 og ulike
restriksjoner.
Det er opprettet en rekke Facebooksider relatert til distrikter, ulike aktiviteter og annet for
medlemmene. Medlemmer har vært oppfordret til å søke informasjon på disse sidene om de ulike
tilbudene som finnes.

Avlsrådet:
Avlsrådet har i perioden bestått av:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Ramona Tatijana Lorieri-Skog
Camilla Baksetersveen Horvei
Anne Grete Buen

Det foregår fortløpende kontakt via mail/ felles chatrom.
Vi avholdt et oppdretterseminar i forbindelse med årsmøtet 2020. Det var godt oppmøte. Helene
Riisgaard Pedersen var foredragsholder. Foredraget gikk over 2 dager.
Styret ga avlsrådet mandat til å gi medlemmer mulighet til å søke dispensasjon fra utstilling for
hannhundlisten og godkjenning av kull, på grunn av Covid-19 og avlyste utstillinger. Avlsrådet har
kontinuerlig godkjent/avvist søknader. Hannhunder med midlertidig godkjenning på hannhundlisten
står oppført med informasjon om dette.
Innrapporterte tilfeller:
2 tilfeller med allergi
3 tilfeller av cystinuri
1 tilfelle av HD E
1 tilfelle av katarakt
2 tilfeller med Patella Luksasjon
1 tilfelle av sensitivitet ifht vaksinering (dhppi)
2 tilfeller av lymfekreft
5 tilfeller av PLL-bærere
Avlsrådet har jobbet med PLL og å utforme retningslinjer i forhold til tilgjengelig informasjon.

Statistikk

1 hannhund hadde 7 valpekull registrert etter seg i 2020
4 hannhund hadde 4 valpekull registrert etter seg i 2020
6 hannhund hadde 3 valpekull registrert etter seg i 2020
12 hannhund hadde 2 valpekull registrert etter seg i 2020
7 tisper er registrert med 2 valpekull etter seg i 2020
Antall importerte hunder 2020:
Tisper 11
Hanner 11
Antall HD-røntgen av gårdshunder i 2020: 230
HD-grad A: 69
HD-grad B: 69
HD-grad C: 75
HD-grad D: 11
HD-grad E: 5

Arrangementskomitéen:
Rasetreffet 2020 besto av 2 offisielle utstillinger. Pga. begrenset antall utstillinger gjennom året ble
begge utstillinger godkjent for stort cert. Utstillingen ble livestreamet og sett i hele Skandinavia og til
og med så langt unna som USA.
Lørdag 21 påmelde til valpeshow og 99 til utstilling. Dommer for valpehow var Arne Foss og offisiell
utstilling var dommer Maija Heinilä.
Søndag 20 påmelde til valpeshow og 100 til utstilling. Dommer for valpeshow var Caroline Hals og for
offisiell utstilling var dommer Arne Foss.
Ringsekretær begge dager var Brit Gebhardt og skriver Nina M. Nikolaisen.
Arrangementet ble avholdt i tråd med gjeldende smittevernregler og alle konkurranser og aktiviteter
ble i 2020 avlyst. Det var heller ingen felles middager og sammenkomster i regi av klubben.
Sammensetning av arbeidsgruppen:
Utstillingsleder:

Berit Smaaland

Arrangementsleder:

Marit H. Autrey

Kioskansvarlig:

Anita Åsheim

Premiefordeling:

Tonje Holm Aasekjær og Elinor Gran

Sponsoransvarlig:

Wenche Sandbæk og Marit H. Autrey

Foto/streaming:

Anne Grundstad Ulekleiv og Marit H. Autrey

Inngangskontroll:

Wenche Sandbæk

I tillegg var det noen av klubbens medlemmer som bisto både i kiosk, inngangskontroll og ved oppog nedrigging.

Klubbmesterskap i agility:
På grunn av smittevernrestriksjoner ble ikke klubbmesterskapet i agility avholdt på rasetreffet som
tidligere i år. Vi fikk heldigvis leid oss inn på Klypen agility i våler og fikk gjennomført
klubbmesterskap med 11 deltakere i blåbærklassen og 11 i åpen klasse. Dommer var Robert Bratt
Hveding-Gabrielsen.
Det var mange dyktige ekvipasjer med, men til slutt var det Jeneba Christine Øgaard Kanu med LilleLo’s Princess Kiara (Kiara) som ble klubbmestre.
Sammensetning av arbeidsgruppen:
Arrangementsleder:

Nina Garnaas

Assistent:

Anne G. Ulekleiv

I tillegg bidro alle deltakere som banemannskap og hjalp til når de ikke selv skulle gå.

Årets hund 2020:
Pga. mange avlysninger ble årets hund avlyst.
Medlemsbladet Gårdshunden:
Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med Hund & Fritid i 2020 og gitt ut 4 utgaver av
Gårdshunden. Redaksjonen har jobbet med å hente inn informasjon, historier og fotografier fra
klubbens medlemmer for å vise gårdshundens allsidighet.
Styret ønsker å takke medlemmer, ressurspersoner, komitéer, utvalg og NKK for samarbeidet i
perioden.

Haslum, 31.12.20

Marit H. Autrey /s/

Finn Abrahamsen /s/

Wenche Sandbæk

Leder

Nestleder

Styremedlem

Elinor Gran /s/

Anne G. Ulekleiv

Styremedlem

Sekretær

Vedlegg 2: Regnskap 2020

Vedlegg 3: Budsjett 2021

Vedlegg 4: Balanserapport og resultatrapport 2020

Vedlegg 5: Innkomne forslag
1:
Forslagsstiller: Marie Saltkjel
Innkommet forslag: PLL- Informasjon om og retningslinjer for avl på bærere av PLL
Kort om bakgrunn:
Raseklubben publiserte i november -20 avlsrådets informasjon om PLL (Primær linseluksasjon) og
anbefalinger/retningslinjer om avl på bærere av mutasjon i genet ADAMTS17 som disponerer for PLL.
PLL er en smertefull sykdom der øyets netthinne løsner og kan i verste fall nødvendiggjøre avlivning.
Mutasjon i genet ADAMTS17 disponerer for sykdommen, individ med to muterte gener regnes med
høy risiko for å bli syke. Utførlig informasjon om PLL ligger tilgjengelig på raseklubbens nettsider 1.
Avlsrådets anbefaler i nov. -20 at individer med dobbel forekomst av mutert ADAMTS17 ikke bør
brukes i avl, men at bærere av genet kan brukes i avl i kombinasjon med PLL-fritt individ. I en slik
parring vil avkom ha 50% sannsynlighet for selv å bli bærer av genet.
Iflg. den svenske DSG raseklubben er det usikkert hvor stor andel av DSG bærere av genet som vil i
utvikle sykdommen 2. Andre raser har erfart sykdom hos 2-20 % av bærere men dette er ikke
nødvendigvis overførbart til DSG. Svensk raseklubb har likevel konkludert at bærere av ADAMTS17
ikke bør brukes i avl.
Avlsrådet i norsk DSG sin begrunnelse for å ikke fraråde parring med bærere av genet er at man ikke
vil utelukke avlsmateriale fra rasen, videre utdypet med fare for å begrense avlsmaterialet og mulig
økt fare for fremtidige genrelaterte sykdommer. Det er også nevnt at selv om rasen er tallrik så er
antallet avlsdyr forholdsvis begrenset, underforstått en bekymring for konsekvensene ved å begrense
antallet ytterligere 3. NKK sentralt fraråder heller ikke avl på bærere i andre raser.
Drøfting og begrunnelse for forslag til vedtak i årsmøte:
DSG blir presentert som en rase velegnet som familiehund. Rasen har blitt svært populær de siste
årene og hadde i 2020 527 nyregistrerte individer i NKK 4. Presentasjonen på Raseklubbens web-sider
fremhever spesielt at rasen har generelt god helse med lav belastning av arvelige sykdommer.
Raseklubben påpeker videre viktigheten av å velge seriøse oppdrettere som arbeider i tråd med NKKs
retningslinjer, der helse er ytterligere vektlagt ved å basere avlen på langsiktige mål og kombinere
avlsdyr som fremmer god mental og fysisk helse for valpene.
Det er kjent at etterspørselen etter valper er stor med lange ventelister hos oppdrettere.
Raseklubben og NKK advarer publikum mot uregistrerte valper der hensyn til helse trekkes frem
http://www.xn--dansksvenskgrdshund-cxb.no/om-rasen/helse/pll
https://www.dsgardshund.se/plllista?fbclid=IwAR2PiMwiuT3hZnJ5cgQnwasLeAF3s2_b0pCX2jyfYF52kl0XvedrcPnrDJ8
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Dialog på rasekubbens Facebookside 11.02.2021
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viktigste begrunnelse, og bygger med dette en tillit hos publikum til at registrerte valper er et trygt
valg. Dette argumentet får et sviktende grunnlag når raseklubben selv ikke fraråder avl på bærere av
ADAMTS17. Anbefalingen svekker dermed tilliten til raseklubben som autoritet for ansvarlig avl.
Det bør også være en bekymring at hunder som er frarådet å bruke til avl i Sverige kan eksporters
som avlsdyr til Norge. Kun ved å se på Dogweb ser man at det er stor utveksling av avlsdyr mellom
Norge og Sverige, uregistrerte kommer i tillegg.
Argumentet om å beholde avlsmateriale/ikke begrense antall avlsdyr mer enn nødvendig er et viktig
prinsipp. Det bør imidlertid være fullt mulig å kompensere for bortfall av individer med å gå aktivt og
bredt ut i medlemsmassen til raseklubben evt. i DogWeb. Andelen av bærere i rasen vurderes
fremdeles som liten. NKKs generelle anbefaling nevnt over skal også ta hensyn til raser med adskillig
mer begrenset avlsmateriale og mer sykdom i rasen enn det som er tilfelle for DSG, der man må gjøre
vanskelige avveininger mellom flere genetisk overførbare sykdommer. For DSG har man mulighet til å
velge en sikrere vei. Dansk og svensk raseklubb har nylig innledet et arbeid for å begrense utbredelse
av PLL 5, i omtalen av dette arbeidet sies det at det nå (dvs. i des. 2020) finnes stort sett ingen syke
hunder, men at det er funnet et fåtall bærere med avkom i 1-3 ledd i flere av de skandinaviske
landene. Dette underbygger at man fremdeles har god mulighet til å stoppe spredning av
sykdommen i rasen.
Hundeavl er som kjent ikke underlagt egen lovregulering eller myndighetsgodkjenning av avlsdyr.
Oppdrettere og potensielle hundekjøpere med de beste intensjoner for ansvarlig hundehold og -avl
er derfor helt avhengige av de retningslinjene for avl som settes av raseklubbenes avlsråd. De er også
avhengig av at informasjon om PLL er lett tilgjengelig og søkbar slik at man kan ta informerte valg ved
kjøp og parring. Dette er spesielt viktig fordi det også foregår mye avl utenfor den indre kjernen av
kenneler som er registrert i raseklubben.
Ingen har på noe punkt nevnt oppdretternes økonomiske tap av en innstramming. Det er likevel
åpenbart at oppdrettere med intensjoner om god og forsvarlig avl kan ha investert betydelige midler
for å sikre gode forhold for sine hunder, og en må erkjenne at disse kan få et tap ved en
innstramming der dyr tas ut av avl, i alle fall midlertidig. Denne ulempen kan likevel ikke gis større
vekt enn ulempen med økning i antall individer med risiko for en smertefull sykdom/avlivning for
hundene og eierfamilienes sorg over å miste sin hund tidlig.
Forslag til vedtak
1) Årsmøtet ber avlsrådet ta opp sine anbefalinger vedrørende avl på bærere av ADAMTS17 til
ny vurdering, særlig vurdere nye opplysninger om dansk-svensk samarbeid og retningslinjer
og konsekvensene av dette for avl i Norge med individer utelukket fra avl i Sverige.
2) Årsmøtet ber styret tilrettelegge for lett tilgjengelig informasjon om PLL, spesielt lett
tilgjengelige, oppdaterte og søkbare lister over PLL-frie avlsdyr for å sikre sunn avl i tråd med
raseklubbens formål
3) Årsmøtet forsterker avlsrådets oppfordring til oppdrettere om testing og innmelding av
ADAMTS17 status for sine avlsdyr og avkom til tilgjengelige registre

5

http://gardshund.com/avel/samarbete-med-danmark

Styrets vurdering
Punkt 1
Avlsrådet svarer kun til styret, ikke til årsmøtet.
Styret mener dog det ikke er hensiktsmessig basert på våre lover som allerede stadfester:
Raseklubb for dansk/svensk gårdshund skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og
for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes
sunnhet.
Styret søker fortløpende råd hos avlsrådet og har kontinuerlig evaluering av sine
avlsanbefalinger. Styret mener videre at om årsmøtet låser styret til å ha fokus på én bestemt
sykdom, vil det svekke muligheten til å følge andre sykdomsbilder som utvikler seg. Det er ikke
formålstjenlig i forhold til rasens sunnhet.
Styrets innstilling: Saken avvises.
Punkt 2
Styret mener at informasjon om PLL ligger enkelt tilgjengelig på klubbens hjemmeside under OM
RASEN. Det er også publisert på klubbens Facebookside og egen artikkel i Gårdshunden 4-20.
Når det gjelder publisering av lister ser vi det mest hensiktsmessig at flest mulig hunder er
registrert i samme database slik at oppdretter ikke må sende informasjon og fullmakt til 3
forskjellige raseklubber. Vi har derfor linket til den finske klubben som startet sine lister først.
Dyr er underlagt samme personvern som oss mennesker i forhold til regelverket, disse reglene er
forankret i Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, og i grunnloven paragraf
102. Personopplysning omfatter alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson, herunder også dokumentasjon på sykdom hos dyr.
Det mest optimale hadde selvsagt vært at det var mulig å føre en komplett liste, men klubben
har ingen rett til å bryte vedtaket på personopplysning.
Styrets innstilling: Saken avvises.
Punkt 3
Avlsrådet svarer kun til styret, ikke til årsmøtet.
Styret mener at oppfordring til oppdrettere om å teste alle avlsdyr ikke er nødvendig da mange
er «free by parentage» (genetisk fri, for foreldredyr er testet fri er selv er FBP). Vi mener det
derfor vår gjeldene anbefaling er riktig og evaluerer fortløpende.
Styrets innstilling: Saken avvises.

Vedlegg 6:
Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen ble i desember 2020 varslet om årsmøtedato for 2021 og bedt om å påbegynne sitt
arbeid.
Styret varslet om tidspunkt for årsmøtet 2021 via klubbens hjemmesider, og opplyste samtidig om
kontaktinformasjon til komitéen. Forslagsfristen ble satt til 14. februar, jfr. Klubbens lover.
På bakgrunn av dette fremmer valgkomitéen følgende innstilling for årsmøtet 2021:

Leder:

Marit H. Autrey

Ikke på valg

Nestleder :

Finn Abrahamsen

Ikke på valg

Styremedlem: Magnhild Opdahl

Velges for 2 år

Styremedlem: May Vigdis Vee

Velges for 2 år

Styremedlem: Elinor Gran

Ikke på valg

Vararepresentanter (2 vararepresentanter skal velges)
Vara:

Tonje H. Aasekjær

Velges for 1 år (gjenvalg)

Vara:

Rebecca Skibeli Larsen

Velges for 1 år (ny)

Revisor:

Helene Ellingsen, Rogaland

Velges for 1 år (gjenvalg)

Vara revisor:

Eira Lohne

Velges for 1 år (ny)

Leder:

Grete Gade, Rogaland

Velges for 2 år (gjenvalg)

Medlem:

Vanja Kartrud

Velges for 2 år (gjenvalg)

Revisor

Valgkomitéen

Medlem:

Hege Dåpan

Ikke på valg

Vara:

Evelyn Melanie Rækstad

Velges for 1 år (gjenvalg)

Innstillingen er enstemmig
Grete Gade /s/

Vanja Kartrud /s/

Hege Dåpan /s/

Leder

Medlem

Vara

Vedlegg 7:
Presentasjon av nye kandidater på valg til styret:

STYREMEDLEM: May Vigdis Vee
Jeg bor på Lierskogen, med mann, barn og 1 valp på 6 mnd. Var så heldig å få kjøpe datteren til min
hundeengel, som jeg mistet 2 uker etter at at hun ble født.
Hadde lyst til å trene rally lydighet og utstilling med henne. Ellers så er jeg strikkedame med stor S, og
liker å gå i skog og mark.
Jeg var på avl og oppdrett seminar i fjor vår, og lærte at hund er ikke bare en hund med 4 ben, men
at det ligger mye jobb bak hvert kull. Gleder meg til å lære mer om avl og oppdrett, og at jeg kan
bidra til at alle følger raseklubben sine etiske lover og regler. At vi kan fortsette å ha det koselig og
gøy sammen med vår firbente venn.
VARA: Rebecca Skibeli Larsen
Jeg er 26 år fra Stavanger, og bor på Sunde sammen med min samboer. Jeg er stolt eier av Alma på 6
måneder (Aridgeocrats OMG Orella by B&B). Alma er min første DSG, men jeg vokste opp med
italiensk mynde. Ellers har jeg litt erfaring med alt fra Boerboel til Border collie.
Jeg jobber i Eye-share , et software selskap og trives godt der

Vedlegg 7:

Stemmeseddel for forhåndsstemmer ved årsmøtet i Raseklubb for
dansk/svensk gårdshund 20
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer
kan kun brukes til valg, jf. valgkomiteens innstilling.
Ved innkallelsen til årsmøtet skal styret angi hvordan forhåndsstemmene sendes inn for at
stemmegivningen skal være hemmelig.
Forhåndstemmene må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

Stemmeseddelen legges i en lukket, nøytral konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt
sammen med et ark påskrevet ditt navn og adresse. Stemmen sendes til: RDSG v/sekretær
Anne G. Ulekleiv, Kirkeveien 60, 1344 Haslum.

Jeg stemmer:
__________________________________________________________________________________
Styremedlem, velges for 2 år:
Magnhild Opdahl

JA

NEI

__________________________________________________________________________________
Styremedlem, velges for 2 år:
May Vigdis Vee

JA

NEI

__________________________________________________________________________________
Vara (to varamedlemmer skal velges), velges for 1 år:
Tone H. Aasekjær

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Vara (to varamedlemmer skal velges), velges for 1 år:
Rebecca Skibeli Larsen

Revisor, velges for 1 år:
Helene Ellingsen

Vara Revisor, velges for 1 år:
Eira Lohne

Valgkomitéen leder, velges for 2 år:
Grete Gade

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Rogaland

Valgkomitéen medlem, velges for 2 år:
Vanja Kartrud

Valgkomitéen vara, velges for 1 år:
Evelyn Melanie Rækstad

Takk for din forhåndsstemme!

