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STEMMESEDDEL A
NDK`s årsmøte NDK` Årsmøte 31.05.2019 kl 13:00 ved Renskaug vertsgård, 
Lier.  Se innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap og budsjett på foregående sider.                         
Se også lover §3-2 vedrørende rutiner ved forhåndsstemme.
Forslag til nytt styre: Jeg stemmer på Jeg stemmer blankt
Styremedlem. Her skal det stemmes på fire  personer
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Trude Johansen
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Siv Merete Kindlistuen 
Styremedlem (2 år) Tidligere varamedlem  
Kristine Lachmann  
Styremedlem (2 år) Tidligere varamedlem
Jonny Moldestad
Styremedlem (2 år) Innkommet forslag
Ellen Utsi
Varamedlem. Her skal det stemmes på to personer
Varamedlem (1 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Trine Senderud
Varamedlem (1 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen 
Trude Aalien

Vararevisor. Her skal det stemmes på en person 
Vararevisor (1 år) Gjenvalg
Aase Jakobsen
Vararevisor (1 år) Innkommet forslag
Kari Ditlefsen
Valgkomite. Her skal det stemmes på fire personer
Leder i valgkomiteen (2 år) Gjenvalg   
Helle Høie
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen 
Karine Næss
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Cecilie Bårdsen
Vara (1 år) Tidligere medlem
Miriam Øzger
Stemmeseddelen legges i en nøytral konvolutt som sendes styret eller leveres på årsmøtet i nok en konvolutt 
som merkes ¨forhåndsstemme¨ og medlemmets navn. Forhåndsstemmer som ikke tilfredsstiller disse krav 
kan forkastes av årsmøtet.
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STEMMESEDDEL B
NDK`s årsmøte NDK` Årsmøte 31.05.2019 kl 13:00 ved Renskaug vertsgård, 
Lier.  Se innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap og budsjett på foregående sider.                         
Se også lover §3-2 vedrørende rutiner ved forhåndsstemme.
Forslag til nytt styre: Jeg stemmer på Jeg stemmer blankt
Styremedlem. Her skal det stemmes på to  personer
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Trude Johansen
Styremedlem (2 år) Gjenvalg
Siv Merete Kindlistuen 
Styremedlem (2 år) Innkommet forslag
Ellen Utsi
Varamedlem. Her skal det stemmes på to personer
Varamedlem (1 år) Gjenvalg    
Jonny Moldestad 
Varamedlem (1 år) Gjenvalg
Kristine Lachmann 

Vararevisor. Her skal det stemmes på en person
Vararevisor (1 år) Gjenvalg
Aase Jakobsen
Vararevisor (1 år) Innkommet forslag
Kari Ditlefsen
Valgkomite. Her skal det stemmes på fire personer
Leder i valgkomiteen (2 år) Gjenvalg   
Helle Høie
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen 
Karine Næss
Medlem (2 år) Ny. Forslag fra valgkomiteen
Cecilie Bårdsen
Vara (1 år) Tidligere medlem
Miriam Øzger
Stemmeseddelen legges i en nøytral konvolutt som sendes styret eller leveres på årsmøtet i nok en konvolutt 
som merkes ¨forhåndsstemme¨ og medlemmets navn. Forhåndsstemmer som ikke tilfredsstiller disse krav 
kan forkastes av årsmøtet.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

