Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i nbk 12 mars 2022.
Innstilling fra valgkomiteen om forslag til nytt vedtak på 2 styremedlemmer ikke blir
vedtatt, ref sak 9_1

Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt via nett, både skriftlig og via videomøter.
Alle i styret har blitt kontaktet i år for å høre hvordan det har fungert.
Valgkomiteen har lagt vekt på interessen for buhunden først og fremst, organisasjonserfaring,
erfaring med buhund på flere plan, lysten til å jobbe for rasen, vektbalanse mellom kjønn og prøvd å
ta geografiske hensyn.
Av de som var på valg i år så var det kun vara revisor som tok gjenvalg da vi tok telefonrunden.
I år fikk vi inn flere skriftlige forslag, samt ble kontaktet av medlemmer som ønsket å stille. Det setter
vi stor pris på og takker alle.
De som valgkomiteen ikke velger å innstille er kontaktet og ingen ønsket å stille som motkandidater.
Styret:
Leder

: Terje Lindstrøm (Karmøysund)

2 år - ny

Sekretær : Astrid Indrebø (Nittedal)

1 år (supplering) - ny

Kasserer : Torill Moe (Øyer)

2 år - ny

Vara

1 år - ny

: Roy Sundby (Melhus)

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Nest leder

: Stig Arne Egren (Høvåg)

Styremedlem: Marianne Levik Ørke (Haugesund)

Valgkomiteen forholder seg til vedtektene fra 2018 hvor det ble vedtatt at styret skal bestå av; leder,
nest leder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem (alle for 2 år) og 1 vara (for 1år).

Andre funksjoner:
Revisor

: Ingunn Solaas

Vara revisor: Tone K. Bergby

2 år - ny
1 år - gjenvalg

Valgkomite:
Leder

: Elin Mariboe (Bømlo) - ikke på valg

Medlem: Else Merethe Lillesæter (Sel)

2 år - ny

Medlem: Linda Jørgensen (Avaldsnes)

2 år - ny

Vara

1 år gjenvalg

: Sissel Evensen (Ankenes)

20 februar 2022
Trondheim: Siw Else Vikan
Biri

: Siw Bruun De Neergaard

Bømlo

: Elin Mariboe

Ankenes : Sissel Evensen

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i nbk 12 mars 2022.
Innstilling fra valgkomiteen om forslag til nytt vedtak på 2 styremedlemmer blir vedtatt,
ref sak 9-1

Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt via nett, både skriftlig og via videomøter.
Alle i styret har blitt kontaktet i år for å høre hvordan det har fungert.
Valgkomiteen har lagt vekt på interessen for buhunden først og fremst, organisasjonserfaring,
erfaring med buhund på flere plan, lysten til å jobbe for rasen, vektbalanse mellom kjønn og prøvd å
ta geografiske hensyn.
Av de som var på valg i år så var det kun vara revisor som tok gjenvalg da vi tok telefonrunden.
I år fikk vi inn flere skriftlige forslag, samt ble kontaktet av medlemmer som ønsket å stille. Det setter
vi stor pris på og takker alle.
De som valgkomiteen ikke velger å innstille er kontaktet og ingen ønsket å stille som motkandidater.

Styret:
Leder

: Terje Lindstrøm (Karmøysund) 2 år - ny

Sekretær

: Astrid Indrebø (Nittedal)

1 år (supplering) - ny

Kasserer

: Torill Moe (Øyer)

2 år - ny

Styremedlem: Linda Karlsen (Trøgstad)

2 år - ny

Vara

1 år - ny

: Roy Sundby (Melhus)

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Nest leder

: Stig Arne Egren (Høvåg)

Styremedlem: Marianne Levik Ørke

Andre funksjoner:
Revisor

: Ingunn Solaas

Vara revisor: Tone K. Bergby

2 år - ny
1 år - gjenvalg

Valgkomite:
Leder

: Elin Mariboe (Bømlo)

ikke på valg

Medlem: Else Merethe Lillesæter (Sel)

2 år - ny

Medlem: Linda Jørgensen (Avaldsnes)

2 år - ny

Vara

1 år gjenvalg

: Sissel Evensen (Ankenes)

20 februar 2022
Trondheim: Siw Else Vikan
Biri

: Siw Bruun De Neergaard

Bømlo

: Elin Mariboe

Ankenes : Sissel Evensen

