
Viktig informasjon ifra interimsstyret. 
 
Interimsstyret kan informere at valgkomiteen er i gang med sitt viktige arbeid med å 
finne kandidater til alle vakante verv i klubben.  
Det er en meget viktig prioritering å kunne gi kommende styre god nok tid til å avvikle de 
to rasespesialene som NSTK skal arrangere 22.-23.08 2020, derfor har vi satt EO årsmøte 
dato til første arbeidsdag etter fellesferien 2020.  
 
Vi ønsker å komme med litt informasjon til hvordan forløpet framover blir:  
 
 Senest lørdag 25.07.2020 vil valgkomiteens innstilling (kandidater), samt alle 
innkommende forslag til kandidater til de ulike vakante vervene, bli publisert til 
medlemmene i NSTK. Dette vil gjøres via e-post og klubbens hjemmeside, samt NSTK sin 
Facebook side.  
Frist for medlemmer i NSTK til å sende inn forslag til kandidater til valgkomiteen er satt 
til mandag 20.07.2020 via valgkomiteens e-post nstkvalg@gmail.com. Alle disse fristene 
er i tråd med klubbens vedtekter som omhandler EO årsmøte. 
  
Forhåndsstemmer 
Den korte fristen fra offentliggjøring av kandidater til dato for EO årsmøte gjør det 
utfordrende mht forhåndsstemmer. 
I tett dialog med og etter anbefaling fra NKK representantene Christine Sonberg og 
Anniken Holtnæs, har interimsstyret besluttet at det skal være mulig for NSTK´s 
medlemmer å sende inn forhåndsstemmer til NKK representant Anniken Holtnæs via e-
post: anniken@chilito.net  
Dette vil innebære medlemmene som sender inn forhåndsstemmer godkjenner at 
anonymiteten fravikes, men i og med Anniken Holtnæs, som sitter i hovedstyret i NKK, 
har taushetsplikt, anser vi at denne metoden er den beste måten vi kan løse denne 
utfordringen på.  
Da vil de demokratiske prosessene ved et valg bli opprettholdt, samtidig som det gis 
mulighet for alle medlemmer til å delta ved valget gjennom å sende inn sin stemme, 
uansett hvor i landet medlemmene befinner seg.  
 
Til slutt vil vi i Interimsstyre takke for tilliten som ble gitt oss ved årsmøtet, og kan 
informere at vi er godt i gang med å få på plass rammene rundt EO årsmøte som blir 
avholdt:  
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