Sak 9_1 Endring av vedtektenes §3-4, pkt i) Antall styremedlemmer
Bakgrunn:
Styret ser behovet for å ha en grundig gjennomgang og revisjon av vedtektene for Norsk
Buhundklubb, men har dessverre ikke rukket dette fram til årsmøtet 2021.
Styret registrerer videre at styresammensetningen ikke har vært i tråd med vedtektene etter siste
revisjon av disse i 2018. Styret har bestått av totalt 6 medlemmer, mens vedtektene sier at det skal
bestå av 5 medlemmer.
Ut fra den totale arbeidsmengden i NBK mener styret mener at det er en fordel å beholde 6
styremedlemmer også i kommende år, og foreslår derfor å endre § 3-4 pkt i), 5. strekpunkt fra 1 til 2
styremedlemmer.
Styret vil videre be årsmøtet om å pålegge styret å gjennomføre en fullstendig gjennomgang og
revisjon av vedtektene til neste ordinære årsmøte.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å
være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke
tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
i) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Sekretær for 2 år
- Kasserer for 2 år
- 1 styremedlem for 2 år Foreslås endret til: 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlemmer for 1 år
- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år
- Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger
kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister.
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet endrer vedtektenes § 3-4, pkt. i) 5. strekpunkt fra 1 til 2 styremedlemmer.
Årsmøtet pålegger styret å gjennomføre en fullstendig gjennomgang og revisjon av vedtektene som
skal legges fram for det ordinære årsmøtet i 2023 for beslutning.

