
Utdrag fra Lover for Norsk Lundehund Klubb om deltaking på klubbens årsmøter: 

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 6 
uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle 
medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg og skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Ved innkal-
lingen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal sendes inn for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet medlem som kan brukes til å avgi stemme på saker 
som legges frem på årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men 
ikke stemmerett.

§2-3 Medlemskontingent
.....  Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

Digitalt årsmøte 2021

Påmelding

Klikk her for 

Påmelding

Lundehunddagene 2021 på Bømlo er avlyst. Årsmøtet vil imidlertid bli gjennomført digitalt.

For å delta må medlemmene melde seg på til møtet. Påmeldingen gjøres digitalt, og erstatter 
den vanlige avkryssingen i inngangsdøren ved ordinære møter. Registreringen er grunnlag for 
opprop ved møtestart for å registrere frammøte. I tillegg fungerer oppropet som innsjekking til 
avstemminger og valg på møtet. 

Meld deg på det digitale årsmøtet snarest og innen 25. juni 2021. Uten påmelding vil man ikke 
kunne delta på det digitale årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb.

Klikk påmeldingsknappen nedenfor for å gå til regstreringsskjema hvor du legger inn 
medlemsnummer, navn, e-postadresse og telefonnr for hvor vi kan nå deg hvis nødvendig. 
Informasjonen registreres av medlemstjenesten i klubben og vil ikke bli benyttet i noen andre 
sammenhenger.

Har du spørsmål om registreringen til møtet,  
ta gjerne kontakt på e-post til medlem@lundehund.no.

https://docs.google.com/forms/d/1f7uwjG_UOdR6VI6xdIexb6k3WbQMALFWrp5g_vQeezo/edit

