Har du spørsmål vedr utfylling av denne
valgseddelen, ta kontakt med oss i styret;
sponsor@butterflyfriends.no eller
telefon: 934 98 599 (Lillian Berg)

VALGSEDDEL
Navn: ..............................................................................................................................
(bruk blokkbostaver, navn må fylles ut slik at tellekomiteen kan kontrollere at du er fadder)
Faddernummer (hvis du har tilgjengelig): ......................................................................
Når ble du fadder, årstall? ...........................................
Sak: «Arvesaken»: (Det kan kun settes ett kryss i denne saken)
Forslag 1: Butterfly må gjøre opp skifte å gi piken sin arv. Det er brukt av
arven før skifte. Butterfly Friends har brukt opp nesten kroner 500.000,- så
resterende tilfaller piken kroner 300.000,-. I tillegg skal Butterfly Friends dekke
skolegang og lommepenger frem til juli 2026 etter tidligere avtale (140.000,totalt over 5,5 år) Vergene gis ansvaret for forvaltning av 300.000,-

Forslag 2: Piken tar ut sin del av arven kroner 300.000,- i tillegg 100.000,etter avtale som dekker skole, økonomisk tilskudd som tidligere avtale tilsier.
Med dette tar vergene over alt ansvar for piken i fremtiden og Butterfly Friends
sier fra seg ansvaret og oppfølging av piken i all fremtid.
Forslag 3: Et beløp, stort NOK 300.000,- settes inn på øremerket konto i
Norge og forvaltes av vergene. Det følger 17 punkter for hvordan dette
forslaget skal ivaretas, se vedlegg i saksinnkalling. Blir dette forslaget
vedtatt; er det store muligheter for at det kreves offentlig skifte. Av den
grunn vil styret overføre NOK 50.000,- (fredag 8.1.21) for å dekke denne
kostnaden. Disse pengene vil på lik linje med «arvepengene» overføres
til klientkonto.
Sak: Valg av nytt styre. Valgkomiteen har innstilt følgende:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Anbjørg Juliussen
Kristin Vik
Ellen Pandur
Stig Jostein Jørstad

.....................................................................................................................................................
Sted og dato
Underskrift
Smittevernloven har åpnet opp for at det er lovlig å stemme via mail. For de som møter personlig
må denne valgseddelen fylles ut, signeres og leveres direkte til tellekorps. For de som har valgt å
ikke møte personlig; kan stemmeseddelen fylles ut, signeres og skannes inn og sendes til styret
på e-post sponsor@butterflyfriends.no. Må leveres torsdag 7. januar 2021 mellom kl 20.0022.00

