
Innkalling til Årsmøte 2021 

 

Søndag 7. Februar 2021  klokken 12.00 på  

Teams 
 

Vi ønsker med dette å invitere til foreningens årsmøte for 2021 digitalt pga pågående covid-

19 pandemi. Foreningen feirer 20 års jubileum i år, så vi hadde håpet å treffes fysisk, men det 

er dessverre ikke mulig dette året heller. Vi regner med at de fleste har fått trening i bruke 

digitale plattformer som møtested i løpet av 2020, og at dere kan tenke dere å sette av noen få 

timer til felles diskusjon om Gypsy Coben’s videre fremtid denne dagen        

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.01.2021 

Dette kan sendes på mail til styret@ngcf.no. 

 

Fullstendig saksliste blir sendt til medlemmene på mail og lagt ut på vår Facebook gruppe for 

medlemmer, samt hjemmesiden www.ngcf.no senest 17.01.2021 

 

Stemmer pr post eller e-post må være oss i hende senest 01.02.2021. Dette kan sendes pr post 

til Norsk Gypsy Cob Forening, v/sekretær Camilla Carcary, c/o Ragnar Kjærnes, Kjellveien 

25,1407 Vinterbro (ved sending av vanlig post må det være poststemplet senest 01.02.21, men 

send helst før da vi ikke kan telle stemmer i etterkant hvis det ikke kommer fram i posten 

innen dato for årsmøtet), eller pr. e-post til styret@ngcf.no. 

 

 

 

mailto:styret@ngcf.no
http://www.ngcf.no/


Hvordan avgi stemme pr. post eller e-post: 

Vanlig post: Stemmearkene må legges i en nøytral konvolutt, og denne igjen må legges i en 

konvolutt som sendes til NGCF v/Camilla Carcary. 

Husk å skrive medlemmets navn på baksiden av ytterste konvolutt! 

 

E-post: skriv nr på sak fra sakslisten og svaret ditt etter nummer. I emnefeltet skriver du 

stemmegivning årsmøtet 2021.  

 

Alle er velkomne på årsmøte, men det er kun medlemmer som har stemmerett 

(medlemskontigent må være betalt og kvittering fremvises senest fredagen før årsmøtet). 

 

 

Følgende verv er på valg i år: 

Leder 2 år 

Kasserer 2 år 

Vara  1 år 

Vara 2 år 

Valgkomitè/kontrollkomitè  

Vara 3 år 

 

Ta kontakt med valgkomiteèn på epost valgkomite@ngcf.no dersom du har gode forslag til 

kandidater til vervene eller ønsker å bidra selv. 

 

Påmelding til årsmøte bes gjøres innen 6. februar 2021 til styret@ngcf.no da du trenger 

invitasjon med link til Teams for å kunne delta.  

 

Vel møtt til en hyggelig dag i godt digitalt selskap. Vi håper å se så mange som mulig av dere 

på årsmøtet. Vi håper at de som ikke kan delta allikevel bidrar med stemmer og saker til 

årsmøtet.  

 

Vennlig Hilsen 

Styret, Norsk Gypsy Cob Forening 
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