Stemmeseddel

Stemmeseddel
Norsk Boxerklubb 2019
Kandidater til nestleder
(1 kryss mulig)
Inger Beate Dyrstad
Kristin Rosøy Kirkham
Catrine Andersen

☐
☐
☐

Kandidat til styremedlem
(1 kryss mulig)
Linda Acay

☐

Kandidat til varamedlem til styret
(2 kryss mulig)
Astrid Lorentzen
☐
Birgit Løkken
☐
Kristine S. Willumsen
☐
Linda Acay
☐
Kandidat til leder valgkomiteen
(1 kryss mulig)
Espen Hagstrøm
☐
Kandidater til varamedlem til valgkomiteen
(1 kryss mulig)
Cecilie Strømstad
☐
Kristin Pedersen
☐
Blank stemme
(1 kryss mulig)

☐

Om blanke stemmer:
Krysser du her avgir du en helt blank stemme. Denne regnes som ikke godkjent og blir forkastet.
Blanke stemmer telles opp separat fra andre forkastede stemmer og årsmøtet blir opplyst om
antallet blanke stemmer i årets valg.

7.5

Prosedyre for innsending av forhåndsstemmeseddel

Prosedyren for innlevering av forhåndsstemme er endret fra tidligere år. I år er det åpnet opp
for elektronisk stemmegivning i tillegg til den normale prosedyren med innsendelse via post.
Elektronisk forhåndsstemme
Det sendes en mail med en lenke til en stemmeseddel til den e-postadressen som er registrert i
medlemsregisteret hos NKK innen mandag 18. mars. Det er NKK som administrerer
medlemsregisteret til NBK og NBK har ikke anledning til å endre mailadressen, dette må
gjøres via «min side» hos NKK. Dersom du ikke har mottatt mail med lenke til
stemmeseddel, kan du kontakte klubben på post@norskboxerklubb.no.
Forhåndsstemme via post
1. Når stemmeseddel er utfylt, legges denne i en umerket konvolutt.
2. Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med
VALG og AVSENDERS NAVN,
og sendes til
Norsk Boxerklubb
v/Line Orlund
Kristoffer Robins vei 60
0978 Oslo
Alle forhåndsstemmer skal være ovennevnte adressat i hende syv dager før årsmøtet
avholdes. Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal
protokollføres. Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig
medlemskap og betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets
tellekorps.
Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene i innkallingen under kapittel
7.
Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres.

