
 

 

Norsk Shih Tzu Klubb 

 
Innkalling til utsatt årsmøte i Norsk Shih Tzu Klubb 

Årsmøtet avholdes fredag 3 juli 2020 klokken 18.00 på Dal grendehus, Doktor Malthes veg 4, 2072 Dal. 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av dagorden 
3. Valg av: 

a. Dirigent 
b. 2 referenter 
c. 2 protokoll underskrivere 
d. 3 til tellekorps 

4. Årsberetning 
5. Regnskap 2019 
6. Handlingsplan 2020 
7. Budsjett 2020 
8. Innkommende saker 

1) Forslag til gratis medlemskap 
2) Forslag til avlseminar 
3) Oppsett av styret 
4) Regionkontakter 
5) Kasserer 
6) Mistillit til styremedlem 
7) Ny taushetserklæring 
8) Valgkomiteens Instruks 

9. Valg 
a. Leder, velges for 2 år 
b. Nestleder, velges for 1 år (gjenværende periode) 
c. 1 styremedlem, velges for 2 år 
d. 1 styremedlem, velges for 1 år 
e. 2 varamedlemmer velges for 1 år 
f. 1 Leder til Valgkomite, velges for 2 år 
g. 1 medlem til valgkomite, velges for 2 år 
h. 1 medlem til valgkomite, velges for 1 år 
i. 1 vara til valgkomite, velges for 1 år 
j. 1 Revisor 
k. 1 vararevisor 

 
Benkeforslag godtas ikke. 
 
Det benyttes de samme sakspapirer som ble sendt ut til det opprinnelige årsmøtet. Siden det kan ha 
tilkommet nye medlemmer sendes alle papirene ut på nytt. 

Alle forhåndsstemmer sendt inn til den ordinære fristen, til det ordinære årsmøtet, kan benyttes. 
Styret har vedtatt på styremøte 17/06-2020 at man kan sende inn ny forhåndsstemme. Dersom man 
vil sende inn ny, vil den første bli makulert i plenum på årsmøte. 

Medlemmer / familiemedlemmer i NSTK som har betalt kontingent for 2020 og har fyllt 15 år, har 
møterett og stemmerett. 
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent 3 uker før det utsatte årsmøtet er 
stemmeberettiget 

 

 
 



Spørsmål kan rettes til klubbens fungerende nest leder Ann Kristin Hals pr epost: 

nstk.styret@gmail.com  

Velkommen! 

Vennlig hilsen, 

Styret, Norsk Shih Tzu Klubb 
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