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Dagsorden - Generalforsamling 2019, 12.02.19 
 

1. Velkommen v/styreleder 
2. Valg av møteleder og referent v/styreleder 
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen (referatet) 
4. Antall representert inkludert eventuelle fullmakter, kontroll av 

stemmerett 
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
6. Styrets årsmelding for 2018 – gjennomgang v/styreleder 
7. Regnskap 2018 og budsjett 2019 – se kapittel 4 i Årsmeldingen 
8. Vedtektsendringer – se kapittel 5 i Årsmeldingen 
9. Innkomne saker – se kapittel 6 i Årsmeldingen 
10. Fastsettelse av årskontingent for 2020 
11. Valg:  

a. Styre og styreleder for neste periode – valgkomiteens 
innstilling, jmf. vedtektene 

b. Ny valg-komite for neste 2 år, jmf. Vedtektene 
c. Revisor, jmf. Vedtektene 

12. Eventuelt 
13. Avslutning  

 

Denne årsmeldingen gjelder perioden 01.01.2018 – 31.12.2018. 

  



Generalforsamling – SLETTA HUNDEKLUBB 2019 Side 4 

1 Om året 2018 
Pr. 31.12.2018 har klubben 186 betalende medlemmer.  Det var 95 medlemmer i 2017. I 2016 var 

medlemsantallet 43 medlemmer. 
Medlemstall følger kalenderåret. 
Medlemstallet i 2018 fordeler seg slik: 

• Familiemedlemmer – 73 (en 
stemmeberettiget pr familie) 
• Vanlig medlemskap – 113 (en 
stemmeberettiget pr medlem) 

Medlemstallet har økt med 96 
prosent i 2018 i forhold til 2017. I 
forhold til 2016 har medlemstallet økt 
med mer enn 400 %. 

 

Styret har målt sitt arbeid i 2018 ift kriterier som vist i tabellen under. Disse målene ble satt da Styret 
startet sitt arbeid etter forrige Generalforsamling. Styret er av den oppfatning at innfridd 
måloppnåelse er suksesskriterier som vil komme Sletta hundeklubb til gode. 

Mål 2018 Måloppnåelse 
Få på plass gjerder i hht en stram plan (ekstraordinær 
Generalforsamling avholdt 08.03.18 uttrykte at planen var svært 
stram mht ferdigstillelse av Gjerdeprosjektet) 

Innfridd – før tidsfrist 

Holde budsjettet på Gjerdeprosjektet Innfridd – det kostet noen tusen mindre 
enn budsjettert 

Øke medlemsmassen «betraktelig» Innfridd – det er 96 % flere medlemmer i 
2018 enn i 2017 

Kartlegge trivsel og andre forhold på Sletta – for å sikre en 
kontinuerlig forbedring av klubben og parken – til 
medlemmenes beste. Proaktiv ledelse er sentralt i denne 
sammenheng – at ledelsen (styret) bruker sitt handlingsrom og 
mandat på en god og hensiktsmessig måte. 

Innfridd – brukerundersøkelse avdekket 
over 95 % fornøydhet totalt sett.  
97 % synes klubben er godt/veldig 
godt/svært godt drevet 
93 % mener at kommunikasjonen 
mellom Styret og klubben er god/veldig 
god/svært god 

Bedre økonomien i klubben Innfridd - økonomien er siden 2016 
(startsaldo) forbedret med ca. 1700 %. 

Skaffe sponsorer Innfridd –sponsorinntekter er skaffet 
Oppfylle visjonene som skal underbygge en trivelig, trygg og 
sikker hundepark 

Innfridd – brukerundersøkelsen 
dokumenterer etter Styrets menig dette 

Iverksette «driftsfasen» i klubben – etter en periode med 
tilrettelegging og standardhevinger 

Innfridd – det er initiativer for å etablere 
grupper. Brukerundersøkelsen ga også 
signaler om hva som bør prioriteres i 
tiden fremover 

 

2018 har vært preget av mange resultater, aktiviteter og tiltak. Blant disse nevnes: 

• God økonomisk situasjon i klubben (se regnskap 2018 og budsjett 2019) 

Foto: Roy A Ø Skjellaug 
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• Medlemstall har økt med 96 % siden 2017. Det antas at dette har sammenheng med høynet 

standard og tilretteleggingen på Sletta hundepark – parken har fått et godt omdømme 
• Høynet standard på området Sletta hundepark 

o Satt opp nytt gjerde – 2 m høyt, 2 sluser – med gjerder rundt tre baner, totalt ca. 
2700 m2. I tillegg er det areal utenfor banene som Sletta Hundeklubb disponerer 

o Generell ryddighet i parken og områdene rundt 
• Det er satt søkelys på ytterligere økt trivsel og sikkerhet ved bruk av parken og jobbe i 

henhold til visjonene for Sletta hundeklubb: 
o Trygghet – hunder og eiere skal være trygge og sikre i parken 
o Rekreasjon – parken skal gi hunder og eiere gode opplevelser 

• Gjennomført planer mht. banefordeling, timeplaner, aktiviteter, tider for hundegrupper. Det 
har vist seg at f.eks. minitreffene hver lørdag fra 1200-1300 har vært en suksess med stor 
deltakelse. 

• Gjennomført kurs (2 stk. i 2018) – «Frislipp i hundeparken» (videokurs på Porsgrunn 
bibliotek). Dette kurset har fått gode tilbakemeldinger. Det har deltatt 25 personer (inkludert 
kurs avholdt i 2017) 

• Startet planlegging av “driftsfase” av Sletta hundeklubb; iverksette grupper for agility, 
dugnader, kurs/temakvelder osv. 

• Videreutviklet og vedlikeholdt hjemmesiden for klubben 
• Det er gitt ut informasjonsskriv som forteller om klubbens historie og hva klubben skal jobbe 

med fremover til medlemmenes beste. Informasjonsskriv planlegges sendt ut med jevne 
mellomrom. Dette er også delt på Facebook-siden til klubben 

• Ordensregler er oppdatert etter behov (jmf. vedtektene) 
• HMS-systemet er “levende”, og det kommer inn saker som håndteres av Styret 
• Gjennomført brukerundersøkelse om trivsel og bruk av parken.  

o Denne danner grunnlag for prioriteringer for arbeid i tiden som kommer. Styret er av 
den oppfatning at undersøkelsen viser at arbeid og prioriteringer har vært riktige. 
Resultatet er lagt ut på Facebook-siden til klubben og på hjemmesiden. 

• Startet dialog med Skagerak Energi og Porsgrunn kommune om fremføring av strøm og vann 
til parken 

1.1 Styrets forberedelser til Generalforsamlingen 2019 
Det er en samtidighetskonflikt i vedtektene med hensyn til frist for når saker/kandidater skal være 

styret i hende. Samtidig skal innkalling som 
inneholder de samme opplysninger sendes 
ut; begge frister er minst 4 uker før dato for 
Generalforsamlingen. 

Som ansvarlig styre må styret koordinere og 
samordne innkomne forslag, og eventuelt 
gjøre avklaringer med forslagsstillere. 
Dessuten er det benyttet «poststemplet» 
mht frist. Postgang tar gjerne opp til en uke, 
og frist for utsending av innkalling vil ikke 
kunne skje innen vedtektenes frist på «minst 
4 uker før» dato for Generalforsamlingen. 
Styret er gitt mandat til å koordinere og ha 
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myndighet mellom Generalforsamlingene. Denne myndigheten er utøvd for å sikre en god prosess i 
planleggingen av årsmøtet. Det står også i vedtektene at «styret skal søke å koordinere sine 
aktiviteter». Det understrekes at Styret ikke stemmer over innkomne forslag eller underkjenner 
disse. Saker som er mottatt innen fristen samordnes og koordineres av Styret. Denne 
samtidighetskonflikten vil bli tatt opp på Generalforsamlingen under vedtektsendringer. 

2 Styrets sammensetning 2018 
Styret har i 2018 bestått av 8 (7) personer.  

Styrets sammensetning: 

Navn Styreverv Virketid Til valg Stiller til 
gjenvalg 

Toruf Eriksen Styreleder 1 år Ja Ja 
Jens Lyder Strømhaug Nestleder  2 år Ja Ja 
Hans Jacob Beck Sekretær 2 år Ja Ja 
Torill L Johansen Kasserer 2 år Ja Ja 
Håvard Olsen Styremedlem 1 år Nei  Nei 
Sissel Wahlberg 1. varamedlem 1 år Ja Ja 
Rolf Arne Larsson 2. varamedlem 1 år Ja Ja 
Åse Beck 3. varamedlem 1 år Ja Ja 

Håvard D. Olsen har valgt å tre ut av styret pr november 2018. 

Styret (unntatt en person) har sagt seg villige til gjenvalg for en ny periode. Ønske om gjenvalg 
begrunnes med de resultater som er oppnådd og ønske om videre gjennomføring av de planer Styret 
har med videreutvikling av Sletta Hundeklubb. Dette vil bidra til å sikre kontinuiteten i arbeidet. 

3 Aktiviteter 
Det er gjennomført 9 styremøter (et av disse var med forrige styre i fm planlegging av 
Generalforsamlingen i januar 2018). Av de saker Styret har behandlet kan nevnes: 

• Gjerdeprosjektet 
• Timeplaner for hundeparken 
• Organisering av baner 
• Løpende drift av anlegget og aksjoner ifm dette 
• Søknadsprosesser vedrørende midler 
• Forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet 
• Sponsoraktiviteter 
• Dugnader 
• Styret har uttalt og gjennomført en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt med 

medlemmene. Det skal jobbes for å oppfylle klubbens visjoner.   
• Brukerundersøkelse – som skal følges opp 
• Tilrettelegging for oppstart av grupper og aktiviteter 
• Planlegging av årsmøte 
• Utarbeidet aksjonsliste for Styret - med saker som det jobbes med. Dette bidrar til å sikre 

fremdrift på aksjoner. 

Det har totalt vært ca. 80 saker på dagsorden i 2018. 
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3.1 Dugnader 
Det er avholdt 3 dugnader i 2018. Dette var særlig i forbindelse med oppsettingen av nytt gjerde. Ca. 
10 personer møtte til hver dugnad. Det må nevnes at det foregår «dugnad» også utenom de 
organiserte dugnadene. Her kan nevnes vedlikehold av banene, oppdatering av hjemmeside og 
videreutvikling av denne, småjobber/rydding på banene, oppfølging av hendelsesrapporter, tømming 
av søppeldunken, organisering av kakebokssalg m.m. Det nedlegges et betydelig antall timer med 
styrearbeid – flere hundre timer pr år, og dette er på frivillig og ulønnet basis.  

3.2 Åpen dag – Sletta hundeklubb – offisiell åpning av nytt anlegg 
Denne ble arrangert 26.05.18, og det var godt fremmøte av gjester. Denne dagen markerte åpningen 

av nytt anlegg med nye gjerder/sluser. 
Ordfører Robin Koss fra Porsgrunn 
kommune åpnet anlegget offisielt. 
Gjensidigestiftelsen som ga oss midler til 
anlegget, var også til stede. 

3.3 Kurs 
I 2018 ble det gjennomført to kurs med 
totalt 14 fremmøtte. Kurset anses som 
svært nyttig. Kurset er et videokurs som 
avholdes på Porsgrunn Bibliotek. Kurset 
«Frislipp i hundeparken» ble arrangert i mai 
2017 av Lundqvist Hundeskole på Porsgrunn 
Bymuseum, og dette ble tatt opp på video. 

Det var kursavgift til dette kurset, og Sletta Hundeklubb bidro med midler. Denne investeringen kan 
vi nå gjenbruke på videokursene. 

3.4 Hjemmeside  
Det er på plass en hjemmeside for Sletta Hundeklubb – www.slettahundeklubb.com. Denne 

vedlikeholdes av en 
hjemmeside-
ansvarlig.  

Det er relativt stor 
bruk av siden. 
Tabellen under viser 
antall oppslag og 
antall brukere som 
har vært inne og sett. 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Strømhaug 

http://www.slettahundeklubb.com/
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År Visninger (antall besøk  

på sider) 
Besøkende 

2016 (fra november) 3045 319 
2017 6585 1387 
2018 11575 

76 % økning siden 2017 
2511 

81 % økning siden 2017 
 

3.5 Brukerundersøkelse – Sletta hundeklubb og parken 
Det ble i oktober/november 2018 gjennomført en brukerundersøkelse blant medlemmene i parken, 
Denne omfattet: 

1. Bakgrunn 
2. Miljø og trivsel 
3. Organisering og drift 
4. Bruk av hjemmesiden 
5. Opplevelse av hjemmesiden 
6. Bruk av Facebook-siden 
7. Grupper/treff og kurs 
8. Hovedvurdering av Sletta hundeklubb og parken 
9. Forslag til forbedringer 

Det vises til rapport som ble lagt ut på Facebook-siden og på klubbens hjemmeside 16.11.18. 

Hovedinntrykket av Sletta hundeklubb og parken var som vist under. 

 

Kommentar: Ca. 99 % opplever Sletta hundeklubb og parken som god/veldig god/svært god. 95 % 
svarer veldig god/svært god. 

3.6 Sponsorer og inntekter 
Det er gjennomført ulike tiltak for å skaffe inntekter til klubben. Se tabellen under som omfatter 
perioden fra 01.01.2018 til 31.12.18: 
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Sponsor/Inntektskilde Beløp 
Grasrotandelen, Norsk Tipping 8 703,- 
Eramet – en del midler er øremerket agility 10 000,- 
Sparebank1 Grenland - gave 4 000,- 
Tipp transport - ved oppstart nytt anlegg 1 000,- 
TOTALT 23 403,- 

 

Til åpningsdagen 26.05.18 sponset KIWI Stridsklev med mat og drikke, og Aunt Mable Bakeri (Skien) 
med kaker. 

3.7 Søknader om økonomiske støtte 
Det er søkt Porsgrunn kommune om støtte i fm ordninger kommunen har. Alle våre søknader ble 
dessverre avslått. Sletta Hundeklubb er med i ordningen “Tilskuddsportalen” der det kan søkes om 
støtte/midler fra mange kilder. Det planlegges å søke om støtte/sponsorer også i 2019. 

3.8 HMS 
Det er innmeldt 26 saker i HMS-systemet siden dette ble innført i 2017. Alle saker er lukket (tiltak er 
gjennomført). Sakene har vært knyttet til blant annet risiko for skader, omdømme, orden/renhold, 
tekniske forhold. 

3.9 Leieavtalen med Porsgrunn kommune 
Det er inngått ny leieavtale med Porsgrunn kommune i 2017. Sletta hundeklubb leier ca. 3800 m2 og 
betaler kr. 3800,- pr år i leie1. Vi har fått tildelt areal til en tredje binge som ble opparbeidet i 2018 da 
nytt gjerde ble satt opp. Leie for 2018 blir betalt etterskuddsvis i 2019 og er tatt inn i budsjettet for 
2019. 

3.10 Æresmedlemmer i klubben 
Irene Johnsen ble på Generalforsamlingen 2018 utnevnt til Æresmedlem i Sletta Hundeklubb for sin 

innsats for klubben. Hun fikk overlevert utmerkelsen av forrige 
styreleder, Olav Røyneland (til høyre på bildet) som fratrådte. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Etter mai 2018 da nytt og større anlegg sto ferdig. 

Foto: Toruf Eriksen.  
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4 Regnskap og budsjett  
4.1 Regnskap 2018 

 
Klubben fikk 224.375,- av Gjensidigestiftelsen. Det ble lagt inn egenkapital med 47.572,75 ved 
oppsett av gjerdene – etter godkjenning i ekstraordinær Generalforsamling. Med dette som 
bakgrunn har klubben likevel klart å bygge opp egenkapital som er større enn i avslutningen av 2017. 

Budsjettet for 2018 estimerte en inntekt på 268.375,-. Regnskapet viser en inntekt på 290.804,-. 
Inntekter i 2018 var altså høyere enn budsjettert. 

Tilsvarende for utgifter var budsjettet for 2018 på 284.925, men utgifter var 280.715,-. Utgifter i 
2018 var altså lavere enn budsjettert. 

4.2 Budsjett 2019 
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Styret ønsker å prioritere innkjøp av agility-utstyr i 2019. En del av de innkomne støttene (sponsor) er 
øremerket slikt formål.  

Budsjettet for 2019 er gjort opp med et overskudd på 9 500,-. Inkludert saldo ved årets begynnelse, 
har budsjettet en saldo ved årets slutt på 84 614,-.  

Startsaldo 2016 2017 2018 2019
 Pr 31.12 4 333,00 27 399,00 65 025,00 75 113,83 84 613,83

 -
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4.3 Revisorerklæring 
På årsmøtet i 2018 ble Monique Wassenaar valgt som revisor. Erklæring er gitt av henne. 
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5 Vedtektsendringer 
Følgende vedtektsendringer foreslås. Det kreves 2/3 flertall for å kunne vedta forslag. Forslagene til 
endringer er: 

1. Kapittel 4.2 – legge til setningen: 
a.  Nye medlemmer som melder seg inn fra 1.10. i året betaler ½ kontingent. Deretter 

betales full kontingent fra kommende år. 
2. Det er en samtidighetskonflikt i våre vedtekter. Det fremgår av vedtektene at frist for 

innmelding av saker, kandidater til styret, innkalling til årsmøte og utsending av innkalling 
med dokumenter har samme frist, minst 4 uker før Generalforsamlingen. Det blir en logisk 
brist. Styret må ha tid til å forberede dokumentene som skal sendes ut inkludert innkomne 
forslag.  

a. Det foreslås at setningen (4. kulepunkt i kapittel 4.3)  
i. «Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag 

fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før 
møtedato» endres til: 

ii. «Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag 
fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før 
Generalforsamlingens møtedato» 

iii. Tilsvarende gjelder for innmelding av kandidater til styret 

6 Innkomne saker  
Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, ble mottatt innen fristen 16.12.18 klokken 
18.00. Dette gjaldt 4 saker. Den enkelte forslagsstiller kan orientere om sin(e) sak(er) og begrunne 
disse på møtet.  

Nr. Sak Beskrivelse av forslag  Styrets kommentar/samordning 
1 Øke kontingent med 

50,-. 
Dette skal bidra til en ordning med klipping 
av plen med innleid hjelp. Beløpet 
øremerkes dette formålet. Dette kommer i 
tillegg til evt. økning av kontingent vedtatt 
på Generalforsamlingen. 

Det er få personer som tar klippingen på 
frivillig basis. 
Dette er arbeidskrevende. Det er 
hensiktsmessig å vurdere å sette ut dette 
arbeidet. 

2 Anskaffelse av en bod 
for innlåsing av utstyr 
og kjøpe inn et 
fullverdig Agility-
utstyr. Pålegge Styret å 
gjennomføre dette. 

 Se budsjett for 2019 vedrørende midler til 
agility-utstyr. Dette svarer på forslaget om å 
kjøpe inn fullverdig agility-utstyr.  

Styret har jobbet med saken vedrørende 
bod og alternative løsninger til oppbevaring 
av agility-utstyr. Styret har fokus på en 
interessegruppe for Agility – som er under 
etablering.  Denne gruppen vil kunne bidra 
til å ivareta forslagene i denne innkomne 
saken. 

3 Forslag til innføring av 
et redaktøransvar i 
klubbens Facebook-
side 

Jeg forslår at det skal være en redaktør for 
klubbens FB side og internett side. 
Vedkommende må få mandat til å stryke 
enkeltinnlegg som ansees uheldige eller 
upassende i en diskusjon. Likeledes 
personlige angrep. Medlemmene må 
oppfordres til å ta saker opp til styret i 

Det er på plass redaktør/administrator for 
hjemmeside og det er 
administratorer/moderatorer på Facebook-
gruppen. 

Det er innført 10 regler for hva som 
aksepteres på Facebook-siden til Sletta 
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Nr. Sak Beskrivelse av forslag  Styrets kommentar/samordning 

klubben og ikke gå på eller skrive til 
enkeltmedlemmer i styret. 

Styret må og kunne vurdere om medlemmer 
bør ekskluderes dersom innlegg til tross for 
advarsel ikke blir tatt til følge. 

hundeklubb. Dette inkluderer også 
reaksjonskriterier for upassende innlegg. 

 

4 Vandelsattest for alle 
med tillitsverv i Sletta 
hundeklubb 

For å ivareta og kvalitetssikre dette punktet 
som omhandler vandel for personer med 
tillitsverv i klubben, så bør revisor eller en 
annen valgt person (f.eks. leder i 
valgkomiteen) måtte signere en 
taushetserklæring, og ha ansvaret for at alle 
personer med tillitsverv i klubben må få 
vandelsattest. I dag er det ikke definert 
hvem som har dette ansvaret. Og så vidt 
meg bekjent, er det ingen som har levert 
vandelsattest disse to årene vedtektene har 
vært gjeldende. 

I tillegg mener jeg at personer som er 
domfelt eller under tiltale for vold mot 
mennesker og økonomisk kriminalitet og 
truende atferd også bør være uaktuelle for 
tillitsverv i klubben. 

I følge Datatilsynet står det at: 

«Idrettslag og andre frivillige organisasjonar 
kan krevje politiattest frå personar som gjer 
oppgåver i laget. 

Dette gjeld dersom personen det er snakk 
om skal ha oppgåver i organisasjonen som 
inneber at vedkommande får tillit hos og 
ansvar for mindreårige eller personar med 
utviklingshemming. 

Formålet med ordninga er å sikre at 
fritidsaktivitetar er trygge for alle born og 
unge.» 

Det er krav om 18-års grense for å være i 
parken alene.  

Det er men andre ord ingen med tillitsverv i 
vår klubb som kommer i en setting som 
tilsier at det kan forlanges politiattest. 

Videre gir Politiregisterloven kapittel 7 
kriterier for vandelskontroll. Dette gis som 
politiattest, vandelsattest, straffattest. § 37, 
formål som berettiger bruk av politiattest, 
omfatter ikke noen av de kriterier som 
forslagsstiller ønsker å legge til grunn. 

5 Styrevalg – kontinuitet 
og overlapp av verv 

Alle er på valg det ene året og kun leder og 
styremedlem er hvert år (i tillegg til vara). 
Formålet må vel være at det er overlapp og 
kontinuitet i styret. Jeg setter kun opp de 
vervene som jeg mener presisering. 

• Nestleder for 2 år, hvert partallsår 
• Kasserer for 2 år, hvert partallsår 
• Sekretær for 2 år, hvert 

oddetallsår 
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7 Valg 
Valgkomiteens innstilling er mottatt av Styret. Denne voteres det over på Generalforsamlingen. Det 
er ikke anledning med benkeforslag, jmf. vedtektene. Alle medlemmer i det sittende Styret har sagt 
seg villige til gjenvalg med unntak av styremedlem. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er: 

1. Leder – Toruf Eriksen – 1 år 
2. Nestleder – Jens Strømhaug – 2 år 
3. Sekretær – Hans Jacob Beck – 2 år 
4. Kasserer – Torill Løvås Johansen – 2 år 
5. Styremedlem – Rolf Arne Larsson – 1 år 
6. 1. vararepresentant – Sissel Wahlberg – 1 år 
7. 2. vararepresentant – Monique Wassenaar – 1 år 
8. 3. vararepresentant – Åse Beck – 1 år (web-ansvarlig) 

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite er: 

1. Olav Røyneland – 1 år 
2. Monika Hagen – 2 år 
3. Irene Johnsen – 2 år 

Leder av valgkomiteen velges på Generalforsamlingen. 

Valgkomiteens innstilling til revisor er: 

• Hildur Strømhaug – 2 år (advokat) 

 

Valgkomiteen har til og med 2018 bestått av Olav Røyneland, Monica Hagen og Knut Georg Pølse-
Nilsen (frem til 21.11.18 da Knut Georg Pølse-Nilsen valgte å tre ut av valgkomiteen). 

Møter ble avholdt i valgkomiteen 2.11.18 og 23.11.18.  

Brev fra Valgkomiteen om nominering av nytt styre, valgkomite og revisor er vist under. 
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Porsgrunn 14.01.2019, 

 

 

Toruf Eriksen, Styreleder 

Jens Strømhaug,  Nestleder 

Torill Johannsen,  Kasserer 

Hans Jacob Beck, Sekretær 

Sissel Wahlberg,  Varamedlem 

Rolf Arne Larsson,  Varamedlem 

Åse Beck, Varamedlem 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Fullmaktsskjema  
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 

FULLMAKTSSKJEMA 

 

 

Fullmakt til representasjon: 

Jeg, _____________________, gir herved ______________________ fullmakt til å 
representere meg på årsmøte i Sletta Hundeklubb, jmf. også vedtektenes bestemmelser om 
medlemskap (3.2) og møte-/stemmerett (4.2). For å ha stemmerett må kontingent være 
betalt i hht vedtektene. 

 

 

 

Dato:_________   Underskrift: ____________________________ 
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