
 

 
 



 
 
 

Det innkalles herved til årsmøte i  
Sandefjord Hundeklubb 

Tirsdag 24.03.2015 kl 18.00,  
Klubbhytta 

 
 

 
DAGSORDEN 

 
1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 

personer. 
2. Årsberetning  
3. Regnskap med revisors beretning 
4. Innkomne saker/saker fra styret 
5. Planer for 2014 
6. Valg  

- Valg av leder 
- Valg av nestleder 
- Valg av styremedlemmer 
- Valg av varamedlemmer 
- Valg av medlemmer til valgkomiteen 
- Valg av gruppeledere 

 
Punkt 1 – Valg av møteleder, referent, tellekorps 
2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer. 
 
Punkt 2 – Årsberetning  
Styret 
Etter valget på årsmøtet har styret sett slik ut: 
 
Leder   : Rune Huseby 
Nestleder  : Grethe Eriksen 
Kasserer  : Gry-Live Gulliksen 
Sekretær  : Helén S. Solbakken 
Styremedlem  : Karen-Beate Hauge 
Styremedlem  : Miriam Pedersen 
Aktivitetsleder : Frode S. Aasvik 
Vara   : Anita Løvheim 
Vara   : Lillan Røste  
 
 
Andre verv: 
Revisor  : Tone Lea 
 
Gruppeledere: 
Leder Hyttekomitè: Synnøve Arnesen 
Leder Agility: Rune Huseby 
Leder Bruks: Unni Jansen 



Leder Lydighet: Hans-Kristian Halmrast 
Leder IPO: Svenn Christer Hauge 
Leder Valp: Aktivitetsleder. 
Leder Utstilling: Jon Atle Andresen 
Leder Rally-lydighet: Heidi Gjerstad 
 
Valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: 
Bjarne D. Berg 
Kristine Andal 
Trond Jonassen 
Linn Andersen 
 
Møter 
Styret har hatt 5 styremøter hvor gruppeledere har vær tilstede på den første delen. Utstillingskomiteen har 
hatt 6 møter i forbindelse med arrangementet i Bugården og Langesund. 
 
Rune Huseby har også vært leder for NKK Vestfold i høst og vinter da det ble nyetablering av denne gruppa. 
For at vi skal ha mandat til RS som er hovedmøte i NKK regi må vi ha en region som fungerer. Om vi ikke 
har det så har vi ingen stemmerett. 
Rune Huseby ble også av alle regionene fremmet som kandidat til hovedstyret i NKK. Han ble valgt inn som 
vara til dette . Det er ganske unikt i denne sammenheng. Jaktfolket har nemlig store grupper. Rune har vært 
på styremøte i NKK før jul. Veien fra oss klubber og inn med seriøse oppgaver blir da mye enklere å ta tak i. 
 
Rune og Andrea var også teamledere for den Norske delegasjonen av utøvere til Verdens største agility 
stevne i Ungarn i sommer. 22 norske ekvipasjer meldte seg på. 
 
Arrangementer: 
Dobbelt stevne i Bugården juni (med AG, LP, Rally og utstilling), de som gjorde dugnad hadde mulighet til 
å være med å grille på Øvre Myra på lørdags kvelden. I etterkant ble det arrangert en sosial samling med 
grilling på klubbhytta. På nyåret har SHK arrangert Agility stevne i Langesund i januar 2015, og dobbel 
utstilling i Langesund som også var i januar 2015. Det ble arrangert pizzakveld på Capricorn. 
 

Aktivitetsleder: 
I perioden fra forrige årsmøte, ble det  innrapportert  17 kurs til studieforbundet. 
Valpekurs: 4 stk. 
Agility nybegynner: 1 stk. 
Agility konkurranse: 9 stk. 
Lydighet begynner: 1 stk.  
Lydighet trinn 1: 2 stk. 
Vi avholdt også Hundens Dag på torvet i mai måned 
Frode Aasvik 
Aktivitetsleder 
 
Agility: 
Langesund: 
Vi startet agility-året med å arrangere stevne sammen med Tønsberg hundeklubb i skjærgårdshallen i 
Langesund. Her var det mange i klubben som bidro. Deltakerne på stevnet ga utrykk for at de syns stevnet 
var bra og at de gjerne ville komme tilbake. 
 
Sandefjordstevnet:  
I sommer ble det arrangert stevne i Bugårdsparken, det ble konkurrert i flere grener. Så godt som hele 
Sandefjord hundeklubb, med familie stilte opp og gjorde stevnet gjennomførbart, vi takker alle som bidro. 
Agility’n hadde 3 ringer, i to foregikk det offisielle klasser, mens i den tredje ringen ble det avholdt 
tunellcup til glede for mange deltakere. Det kom noen skikkelige regn- og tordenbyger, hverken arrangør 



eller deltakere lot seg stoppe av dette, «litt» kosting av vann fra gressplenen og stevnet fortsatte som det 
skulle.  
 
NM:   
NM i agility ble avholdt i Drammen 31. mai og 1. juni 
SHK stilte med flere ekvipasjer til start. 
Dag 1 var det kvalifisering der deltagerne går både hopp og agilityløp. De beste kvalifiserer seg da til 
finalene. Dag 2 var det finale hvor deltakerne skal gå hopp og agilityløp. Den beste sammenlagt vinner, i år 
var det Hans Kristian og Enya som stakk av med seieren i large. Vi gratulerer. 
 
Norwegian Open: 
En gruppe fra klubben tok med seg engasjerte familiemedlemmer reiste i år som i fjor til Kongsvinger for å 
være med å arrangere Norwegian Open. Sandefjord hundeklubb var teknisk arr. for en ring.  Flere var også 
med og konkurrerte. Vi hadde ansvaret for stor ringen, og fikk den store æren av å holde finalen for store 
hunder. Alle sammen sto på hele helgen og det meste gikk på skinner. Etter siste startende på lørdag spiste 
vi pizza, samholdet i gruppa blir bedre med sosialt på toppen. Vi takker alle som var med og hjalp til. 
 
Klubbmesterskap:  
Klubbmesterskapet ble avholdt inne i hallen med Andrea Huseby som dommer. Det ble konkurrert i både 
hopp og agility i klasse 1 og 2, og klubbmesterskap i hopp og agility klasse 3.  
Klubbmester i hopp ble: Rune Huseby og Tara 
Klubbmester agility ble: Hans Kristian Halmrast og Enya 
 
Bruks: 
Det har vært et aktivt år i gruppa og vi har blitt en flott gjeng. Alle er ivrige og står på for hverandre. Noen 
har vært ute og prøvd seg litt i konkurranser også.  Målet er at vi skal bli mere aktive der. Vi hadde et kurs i 
rundering  på våren /sommeren. Vi fikk mange flotte tips der å trene videre på. Gleder oss til skogstrening 
utover våren og takker styret for nye walkie talkier. 
 
Leder i bruksgruppa Unni Jansen. 
 
IPO: 
2014 har vært en fantastisk år for oss i IPO gruppen. Vi har fortsatt med å bygge nettverk i både Norge og i 
utlandet — noe vi høster masse av og som har gjort at vår gruppe er en meget godt likt gruppe av andre IPO 
entusiaster. 
 
Resultater fra 2014: 
-Linn Andresen IPO 1 med Nena  
-Miriam Pedersen IPO 1 med Elly 
-Sten Skogli tok IPO 2 og 3 - og deltok på Schh NM hvor han gjorde en meget fin figur 
-Hege IPO 3 med Jaja , noe som er første Riesen tispe med denne tittelen i Norge og er også kvalifisert til 
Riesen VM i 2015. 
-Glenn Karlsen tok sine kvalik prøver og deltok for Norge på IDC IPO VM med Ronny. Han tok også Tysk 
kåring. 
-Vidar Haarberg deltok for Norge på FCI sporhund VM - noe som er første gang at en Riesen fra 
Skandinavia har deltatt på et FCI VM! 
-Beathe Wilsgaard tok SL 1  
-Erling Mathisen deltok på IPO NM og Schh NM med Henny 
-Kathinka tok 5 IPO 3 prøver i 2014, i både Norge, Sverige og Danmark 
-Karen Beathe kvalifiserte seg på SHK sin prøve i Mai - deltok på WUSV VM i Frankrike med Hero etter en 
4.plass på NM og beste C arbeid, og med Link tok hun kvalik prøvene sine og er klar for IDC IPO VM 2015 
som i år er i Sverige (15-17.mai). 
-Svenn Christer Hauge med Iphon - Kvalifiserte seg på SHK sin prøve i Mai 2014 med 278 av 300 poeng, 2 
plass på Schh NM med lik poengsum som vinneren og beste lydighet. Deltok på WUSV VM i Frankrike 
2014. 



 
Kort summert har SHK’s IPO gruppe hatt 4 stk til VM i 2014 - ikke mange andre grupper kan skilte med det 
:) 
 
2015 tror jeg kommer til å bli et enda bedre år. Nå er både hunder og eiere mer erfaren og «ståpå viljen» er 
større enn noen gang !! 
 
Mvh 
Svenn Christer Hauge 
 
Lydighet: 
Mitt første år som leder for LP gruppa har vært ett lærerikt år, med mange gode erfaringer. 
 
LP gruppa har bestått av en god kjerne med mennesker som jobber bra sammen. Alle i gruppa bidrar med 
det de kan og miljøet har blitt slik at alle kan spørre hverandre om hjelp på treningene. Vi har hatt noen som 
har trent ute hele året og noen som har vært med inne i hallen når været ikke var slik man ønsket. 
 
Stevnet i sommer ble en suksess med masse positive tilbakemeldinger fra deltakerne og dommerne. Vinner 
av vandrepokalen ble Jannicke Mestad med "Get Weilers Flic Flac" fra Kristiansand. 
 
Før jul så arrangerte vi også et klubbmesterskap: 
Vinner i klasse 1: Kristine Andal og Inox 
Vinner i klasse 2: Svein Børresen og Remy M 
Vinner i klasse 3: Hans-Kristian Halmrast og Enya 
Vinne i elite og klubbmester ble: Grete Thon og Chess. 
 
Vi har hatt flere ekvipasjer i gruppen som har utmerket seg i løpet av året. Mange har hatt opprykk fra klasse 
1 til 2 og fra 2 til 3. I elite gruppen så Monica Wickstrøm og hunden "Malte" vært med landslaget til både 
Nordisk mesterskap og VM. Hun ble også vinner av Geraprisen 2014 fra NKK som beste ekvipasje gjennom 
året. Både Monica og Grete Thon er tatt ut i landslagstroppen for dette året. Liv McDowell og hunden "Joy" 
er tatt ut til rekruttlandslaget for dette året. Joy ble lydighetschampion på Dogs 4 All i November. 
 
Vi er veldig heldige i gruppa som har mulighet til å lære av de beste og plukke med oss tips videre i vår egen 
trening med hundene. 
 
Jeg ser frem til et nytt år som leder for lydighetsgruppa og håper på mange nye, gode resultater. 
 
Hans-Kristian Halmrast 
Leder for LP-gruppa. 
 
Rally Lydighet:  
Det har vært et aktivt år i gruppa. Vi har vært en ganske stabil treningsgruppe, med noe frafall i 
vinterhalvåret. Gruppa består av 15-20stk. Mange har forsøkt seg på konkurranser rundt om i landet med  
bra resultater. Vi har flere ekvipasjer i alle klasser. Klubben har fått sin første Rallylydighetschampion! 
Linn Hvål med Jack Russel terrieren Sweetjackies It's My Angel. Gratulerer så mye! 
  
Vi har arrangert jevnlige månedskonkurranser, hvor vi får litt konkurransetrening. Klubbmesterskapet ble 
arrangert i november. Dommer var Trude Aas. Årets klubbmester ble Hans Kristian Halmrast med Enya 
Vinner klasse 1 ble Hege Merete Risberg med Felix, vinner klasse 3 ble Heidi Gjerstad med Capella 
Gratulerer! Vi var også med å arrangere stevnet som klubben arrangerte i Juni. Undertegnede vil med dette 
takke for et flott og fremgangsrikt år i rallylydighetsgruppa. 
  
Leder for Rallylydighetsgruppa i Sandefjord hundeklubb, Heidi Gjerstad 
 
Utstilling: 



Rapport fra Utstilling 2014 
 
Vi har i 2014 hatt 2 utstillingshelger. En i Skjærgårdshallen i Langesund i januar. Det var en dobbelutstilling 
med totalt 1129 deltagende hunder. Det ble en vellykket utstillingshelg. Vi opplevde å ha styrket vår 
utførelse av slike utstillinger.  
 
Vår andre utstilling var også en dobbelutstilling, denne gangen i Bugårdsparken i juni. Det var totalt 919 
deltagende hunder. Igjen et meget vellykket arrangement hvor vi også hadde mange utrolig flinke frivillige 
fra klubben.  
 
Utstillingskomiteen ønsker å takke de som har hjulpet oss på disse arrangementene. Det er veldig viktig å ha 
mange frivillige som kan hjelpe oss til å arrangere utstillinger. Det er helt avgjørende å ha en god 
planlegging av utstillingene for å klare å følge opp alle de endringer som skjer angående utstillinger i Norge. 
Dette arbeidet vil vi jobbe videre med i 2015. 
 
Mvh 
Utstillingsleder Jon-Atle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 
 

 
 
 
 
 
 
 



Resultat/Balanse	  2014	  -‐	  Sandefjord	  Hundeklubb	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Resultat	   	  	   	  	   	  	   Budsjett	  2015	   2014	   2013	  
	  INNTEKTER	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Medlemskontingenter	  

	   	  
80	  000	   76	  875	   85	  625	  

	  Kurs	  &	  Utdanningsinntekter	  
	  

120	  000	   65	  110	   156	  250	  
	  Kiosk	  inntekter	  

	   	  
3	  000	  

	  
2	  949	  

	  Seminarkurs	  innt	  (	  AG-‐LP-‐	  IPO)	  
	  

50	  000	   6	  039	   156	  206	  
	  Andre	  inntekter	  SHK	  

	   	  
20	  000	   4	  284	   53	  456	  

	  Innetrening	  og	  kursinntekter	  HALL	  
	  

110	  000	   154	  144	   90	  500	  
	  Utsilling	  Påmeldingsavgift	  

	   	  
400	  000	   521	  137	   558	  722	  

	  Utstilling	  kafeteria	  
	   	  

20	  000	   68	  702	   78	  525	  
	  Utstilling	  katalog	  annonse	  

	   	  
40	  000	   19	  460	   58	  229	  

	  Utstilling	  salg	  rosetter	  
	   	  

25	  000	   22	  079	   12	  150	  
	  Utstilling	  salg	  diverse	  

	   	  
13	  500	  

	  
8	  526	  

	  SUM	  INNTEKTER	   	  	   	  	   881	  500	   937	  830	   1	  261	  138	  
	  UTGIFTER	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Drift	  SHK	  

	   	   	  
50	  000	   67	  106	   40	  812	  

	  Drift	  kiosk	  
	   	   	  

4	  000	   2	  410	   1	  656	  
	  Drift	  hytte	  

	   	   	  
25	  000	   70	  148	   10	  631	  

	  Leiekost	  	  Hall	  
	   	   	  

138	  000	   149	  500	   146	  600	  
	  Kurs	  og	  utdanningskostnader	  

	  
50	  000	   5	  500	   77	  481	  

	  Seminar/kurs	  (AG-‐LP-‐IPO)	  
	   	  

40	  000	   12	  000	   57	  000	  
	  Agillitygruppen	  

	   	  
50	  000	   99	  267	   24	  269	  

	  Lydighetsgruppen	  
	   	  

5	  000	   4	  810	   1	  871	  
	  Bruksgruppen	  

	   	  
5	  000	   4	  870	   2	  100	  

	  IPO	  gruppen	  
	   	   	  

10	  000	   11	  310	   3	  313	  
	  Rally	  gruppen	  

	   	  
5	  000	   4	  249	  

	   	  Annonsering	  og	  porto	  
	   	  

5	  000	   117	   88	  
	  Andre	  kostnader	  

	   	  
30	  000	   114	  692	   17	  914	  

	  Utstilling	  retur	  påm	  avgift	  
	   	  

3	  000	   700	   2	  465	  
	  Utstilling	  rekvisita	  

	   	  
5	  000	   9	  201	  

	   	  Utstilling	  dommere/ringsekretærer	  
	  

100	  000	   310	  229	   264	  213	  
	  Utstilling	  kafeteria	  

	   	  
30	  000	   30	  278	   41	  908	  

	  Utstilling	  kataloger	  
	   	  

15	  000	   7	  868	  
	   	  Utstilling	  telefon/porto/gebyrer	  

	  
250	  

	   	   	  Utstilling	  annonser	  
	   	  

10	  000	   14	  440	   22	  159	  
	  Utstilling	  premier/rosetter	  

	   	  
50	  000	   114	  794	   163	  435	  

	  Utstilling	  hallleie	  
	   	  

40	  000	   23	  688	   58	  591	  
	  Utstilling	  diverse	  utgifter	  

	   	  
10	  000	   21	  739	   40	  230	  

	  SUM	  UTGIFTER	   	  	   	  	   680	  250	   1	  078	  916	   976	  736	  
	  DRIFTSRESULTAT	   	  	   	  	   201	  250	   141	  086	   284	  402	  
	  Finans	  

	   	   	   	   	   	   	  Renteinntekter	  
	   	   	  

-‐2	  880	  
	   	  SUM	  FINANS	  

	   	   	   	  
-‐2	  880	  

	   	  ÅRSRESULTAT	   	  	   	  	   201	  250	   138	  206	   284	  402	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  



UTSTILLING	  RESULTAT	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Resultat	   	  	   	  	   	  	   Budsjett	  2015	   2014	   2013	  
	  INNTEKTER	  

	   	   	  
498	  500	   631	  378	   716	  152	  

	  UTGIFTER	  
	   	   	  

263	  250	   532	  937	   593	  001	  
	  ÅRSRESULTAT	  UTSTILLING	   	  	   	  	   235	  250	   98	  441	   123	  151	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Resultat/Balanse	  2014	  -‐	  Sandefjord	  Hundeklubb	  

	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Balanse	   	  	   	  	   	  	   Budsjett	  2015	   2014	   2013	  

	  EIENDELER/EGENKAPITAL	  
	   	   	   	   	   	  1081	   DNB	  2490.56.09110	  
	   	  

11,53	   11,53	  
	  1082	   DNB	  1638.03.85450	  Reserv.	  

	  
132	  879,86	   130	  303,42	  

	  
1085	  

DNB	  1638.26.14643	  
Utstilling	  

	  
29	  306,36	   51	  810,39	  

	  1025	   DNB	  7166.06.11104	  IPO	  
	   	  

4	  701,37	   13	  051,91	  
	  1920	   DNB	  2490.06.25320	  Driftskto	  

	  
153	  844,48	   323	  066,36	  

	  1900	   Kasse	  
	   	   	  

12	  805,41	   3	  345,56	  
	  1550	   Varebeholdning	  sløyfer	  

	   	  
39	  490,00	   20	  000,00	  

	  SUM	  EIENDELER/EGENKAPITAL	   	  	   	  	   373	  039	   541	  589	  
	  GJELD	  

	   	   	   	   	   	   	  8800	   Årsresultat	  
	   	   	  

-‐138	  206	   313	  437	  
	  2050	   Annen	  egenkapital	  

	   	  
511	  245	   286	  108	  

	  2961	   Forskudd	  utstilling	  
	   	   	  

-‐82	  985	  
	  SUM	  GJELD	  OG	  EGENKAPITAL	   	  	   	  	   373	  039	   516	  560	  
	  BALANSE	   	  	   	  	   	  	   	  	   0	   25	  029	   Diff?	  

 
Punkt 4 - Innkomne saker 
Ingen saker er kommet inn 
 
Punkt 5 - Planer for 2015 
Arrangere ”Hundens Dag” lørdag 30.mai 
Øke medlemsmassen. 
Flere kurs, og oppfølging av dette 
Bli enda bedre på våre arrangementer. 
Investere i fremtidige prosjekter som medlemmene får glede av. 

Punkt 6 - Valg 
Styret består av: 
Leder: Rune Huseby (på valg) 
Nestleder: Grethe Eriksen (gjenstående 1år, ikke på valg) 
Kasserer: Gry-Live Gulliksen (på valg) 
Sekretær: Helén S. Solbakken (gjenstående 1år, ikke på valg) 
Styremedlem: Karen-Beate hauge (gjenstående 1år, ikke på valg) 
Styremedlem: Miriam Pedersen (på valg) 
Aktivitetsleder: Frode S. Aasvik (ikke på valg) 
Varamedlem: Anita Løvheim (på valg) 
Varamedlem: Lillan Røste (på valg) 
 
 
Revisor: Tonje Lea (gjenstående 1år, ikke på valg) 
 



Valgkomitemedlem: Bjarne D. Berg 
Valgkomitemedlem: Kristine Andal (gjenstående 1år, ikke på valgt) 
Valgkomitemedlem: Trond Jonassen (på valg) 
Valgkomitemedlem:  Linn Andersen (på valg) 
 
Disse vervene er på valg; 
Leder (for 2 år) 
Kasserer (for 2 år) 
1 styremedlem (for 1 år) 
2 vara medlemmer (for 1 år) 
2 valgkomitemedlemmer (for 1 år) 
1 valgkomitemedlem (for 2 år) 
Gruppeleder Agility (for 1år) 
Gruppeleder IPO (for 1år) 
Gruppeleder Lydighet (for 1år) 
Gruppeleder Bruks (for 1år) 
Gruppeleder Rally Lydighet (for 1år) 
Hyttekomite (for 1år) 
Personellansvarlig (for 1år) 
 
Valgkomiteens innstillinger er som følger: 
Styret: 
Leder 2 år:     Rune Huseby   (valgkomiteens innstilling) 
Kasserer 2 år:    Gry-Live Gulliksen  (valgkomiteens innstilling)  
Styremedlem 1 år:   Jon-Atle Andersen  (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Anita Løvheim   (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Lillian Røste    (valgkomiteens innstilling) 
 
Valgkomiteen: 
Valgkomiteen 2år:   Bjarne D. Berg   (valgkomiteens innstilling) 
Valgkomiteen 1år:   Linn Andersen    (valgkomiteens innstilling) 
Valgkomiteen 1år:       (valgkomiteens innstilling) 
 
Gruppeledere (for 1år):  
Agility:               Connie Varpe   (valgkomiteens innstilling) 
IPO:                   Sven Christer Hauge (valgkomiteens innstilling) 
Lydighet:            Hans-Kristian Halmrast (valgkomiteens innstilling) 
Bruks:                Unni Jansen  (valgkomiteens innstilling) 
Rally Lydighet:    Margaret Mathisen (valgkomiteens innstilling) 
Utstilling:            Jon Atle Andersen  (valgkomiteens innstilling) 
Hyttekomite:    Synnøve Arnesen  (valgkomiteens innstilling) 
Personellansvarlig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av leder for 2 år: 
 

Ø Rune Huseby 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av kasserer for 2 år: 
 

Ø  Gry-Live Gulliksen   
____________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 1 år: 
 

Ø Jon-Atle Andersen 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlem for 1 år: 
 

Ø Anita Løvheim 
Ø Lillan Røste 

___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av medlem til valgkomiteen for 2 år: 
 

Ø Bjarne D. Berg 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 2 medlem til valgkomiteen for 1 år: 
 

Ø Linn Andersen 
__________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 8 gruppeleder for 1 år: 
 

Ø Connie Varpe 
Ø Sven Christer Hauge 
Ø Hans-Kristian Halmrast 
Ø Unni Jansen 
Ø Margareth Mathisen 
Ø Jon-Atle Andersen 
Ø Synnøve Arnesen 

__________________________________________________________________________ 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

Ø Valget skal skje skriftlig. 
Ø Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De 

foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke 
ønsker valgt.  

Ø Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som 
igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse. 

Ø Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og sendes til: 
 

Sandefjord Hundeklubb 
P.B 90, 3201 Sandefjord 

 
Postlagt senest 20.03.2015 

 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet før satt dato, blir stemmeseddelen forkastet. 
 

Styret 


