Digitalt årsmøte 2021 i Norsk Lundehund Klubb
Styret i Norsk Lundehund Klubb har avlyst Lundehunddagene 2021 på Bømlo (se egen
kunngjøring). Årsmøtet vil imidlertid bli gjennomført digitalt.
Vi har valgt ekstern støtte ved firma Smartdialog AS og deres løsning dilan.no (DIgitalt
LANdsmøte) til gjennomføringen av møtet og avstemminger. Løsningen ble benyttet av
Norsk Kennel Klub ved deres Representantskapsmøte i 2021.
Alle registrerte medlemmer i Norsk Lundehund Klubb kan delta på dette digitale møtet. For
å delta må du melde deg på til møtet på eget digitalt skjema. Informasjon om påmelding til
møtet legges ut om kort tid på klubbens Facebooksider og nettsider lundehund.no.
Det digitale møtet vil bli gjennomført som et Teamsmøte med eget tilleggsprogram
(Smartvote) som brukes til å avgi stemmer på saker og valg. Dette programmet benyttes
også til å melde seg til innlegg, replikk og eventuelle endringsforslag.
Utførlige anvisninger for bruk av den digitale løsningen vil bil sendt alle påmeldte før møtet.
Det vil også bli holdt et prøvemøte hvor påmeldte kan prøve ut løsningen. Nærmere
informasjon om dette prøvemøtet vil bli sendt til registrerte årsmøtedeltakere når
deltakerlisten er klar.
Dersom du ikke kan eller ikke ønsker å delta digitalt, vil du kunne sende inn din
forhåndsstemme til valget og ellers gi fullmakt til saker til en møtedeltaker på vanlig måte.
Nærmere om framgangsmåten er beskrevet andre steder i sakspapirene og på klubbens
nettsider.
Løpende informasjon vil bli lagt ut på klubbens nettsider lundehund.no med lenker fra
klubbens facebookside. Sakspapirer til møtet følger i medlemsbladet Lundehund-nytt som
vanlig.
Styret har gitt fullmakt til klubbens medlemstjeneste v/Jon Wagtskjold for å samordne
gjennomføringen av det digitale årsmøtet i 2021. Spørsmål kan sendes på epost til
medlem@lundehund.no.

Noen hovedpunkter og datoer
•
•

Alle årsmøtepapirer vil som vanlig være tilgjengelig i Lundehund-nytt. Det vil bli
vurdert å legge ut årsmøtepapirene digitalt.
Påmelding til årsmøtet sendes digitalt på eget skjema som vil være tilgjengelig på
nettsiden lundehund.no. Påmeldingsskjema må være mottatt hos Norsk Lundehund

•

•

•
•

Klubb innen fredag 25. juni 2021. Påmelding må inneholde informasjon om
medlemsnummer, navn, epostadresse og telefonnummer på deltaker.
Forhåndsstemmer må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe,
Skjerpevegen 16, 5430 Bremnes, innen fredag 25. juni 2021. Forhåndsstemmer kan
ikke sendes digitalt.
Fullmakter til møtedeltakere for saker på årsmøtet (en -1- fullmakt per møtedeltaker)
må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe, Skjerpevegen 16, 5430
Bremnes, innen fredag 25. juni 2021. Fullmakter kan ikke sendes digitalt pga krav om
underskrift.
Digitalt prøvemøte vil bli holdt onsdag 7. juli fra kl. 18:00.
Det digitale årsmøtet vil bli avholdt fredag 9. juli 2021 fra kl 17:00 som tidligere
annonsert.

