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VALG

Valgkomiteens forslag

Fra vedtektene § 4.4 Årsmøtets oppgaver
Velge:
•
•
•
•

Klubbens styre bestående av leder, nestleder, kasserer, hundegårdsansvarlig, sekretær, ansvarlig for
hytter/aktiviteter og to varamedlemmer.
Alle styremedlemmer unntatt leder, velges for to år og slik at halve styret skiftes ut hvert år. Leder
velges for ett år. Dette for å sikre kontinuitet i klubbens arbeid.
Valgkomité bestående av to medlemmer hvorav minst én skal ha bur i hundegården.
Revisor

Sittende representanter

(periode):

Leder: Gunn Beate Paasche (2016-17)

Valgkomiteens forslag(periode):
Irene Welle

(2017-18)

Opprinnelig valgt som 1. vara 2016-18
Nestleder: Helga B. Kristiansen (2015-17)

Adelheid Mæland (2017-19)

Hundegårdsansvarlig:
Tore Storm Jortveit

(2016-18)

Thomas Wegener (2017-2018)

ønsker å trekke seg før valgperioden er ute

foreslås for resten av perioden

Sekretær: Adelheid Mæland (2015-17)

Gunn Beate Paasche (2017-19)

Kasserer: Irene Kastner –

ikke på valg

(2016-2018)

Ansvarlig for hytter/ aktiviteter:
Johan Berger

(2016-18)

ønsker å trekke seg før valgperioden er ute

Alexander Hovland (2017-18)
foreslås for resten av perioden

Vara 1:
Irene Welle ( 2016-18)

Tore Storm

(2017-18)

Vara 2
Lars Helge Molia

(2015-17)

Runa Solvang (2017-19)

flyttet vår 2016
Vara 3:
Tina Elisabeth Jakobsen (2016-18)

flyttet jan 2017 – vervet utgår

Merknad:
Irene Welle var valgt som vara 1 for perioden 2016-18. Hun har gått inn styret, og stiller til
valg som leder i resten av sin periode.
Mali Strømsvåg foreslås for Lars Helge Molia, som var vara 2.Han har flyttet og ville gått ut
av styret i 2017.
Tina E Jakobsen var vara 3 og kontaktperson byhunder for perioden 2016-18. Hun har flyttet.
Mali Strømsvåg foreslås som kontaktperson for byhunder.
Vara 3 utgår, da det etter de oppdaterte vedtektene fra 14.03.2016 bare skal være to vara i
styret.

Revisor: Jannicke Darre Hirsch (2016-2017)

Jannicke Darre Hirsch

Valgkomite: Hilde Henningsen

(2015-17)

Elise Strømseng ( 2017-19)

Valgkomite: Lea Iversen

(2015-17)

Erle Franzen (2017-19)

Longyearbyen 16.02.2017
Hilde Henningsen/ Lea Iversen

