INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ
Tid:
Sted:

Lørdag 18.mars 2016, kl. 12:00
Tromsø Taxi sine møtelokaler, Heilovegen 22, 9015 Tromsø (Håpet)
Inngangen er på nedsiden av bygget (som vender mot Jekta og flyplassen).

SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkallingen
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
a)
b)
c)
d)

Sak 3: Konstituering
Valg av møteleder
Valg av møtereferent
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Valg av to medlemmer til å være tellekomité
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2016
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016, deles ut på årsmøtet
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2017, deles ut på årsmøtet
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2017, deles ut på årsmøtet
Sak 8: Valg av revisor for 2017
Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 05.03.17.
Sak 10: Valg av ny valgkomité
Sak 11: Valg av nytt styre for 2017. Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt fullstendig
regnskap for 2016, budsjett for 2017 og handlingsplan for 2017 vil bli publisert på DBTs
hjemmeside og Facebook senest en uke før årsmøtet. Dersom noen ønsker å få tilsendt
dette per brev er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi det.
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
Sign.
Susanne Langvad, styreleder
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Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) og Anicura
Dyresykehuset Tromsø (da het de Dyreklinikken Tromsø)
inngikk i 2010 en samarbeidsavtale.
Formålet med avtalen er å fremme dyrevelferd i vår
region. Dyresykehuset støtter Dyrebeskyttelsens arbeid
med å gi et nytt liv til eierløse dyr, og dyr som trenger et
nytt hjem, ved å tilby sponsorerte priser på helsetjenester
til disse.

Anicura Dyresykehuset
Tromsø er en spesialisert
smådyrklinikk i Tromsø
og tilbyr alt fra enkle
konsultasjoner til
spesialisttjenester
innenfor indremedisin,
kirurgi, billeddiagnostikk og
tannlegetjenester.
Klinikken har eget
laboratorium, arrangerer
kurs og har også en
butikk for fôr og utstyr.

DBT og Dyresykehuset samarbeider også om utadrettet virksomhet, kurs og andre
arrangementer. I denne forbindelse vil DBT anmode sine medlemmer om å benytte seg
av Anicura Dyresykehuset Tromsø sine tjenester og støtte virksomheten der det er mulig.
Dyresykehuset tilbyr også rabatter til alle DBTs medlemmer. Avtalen innebærer at
alle betalende støttemedlemmer i Dyrebeskyttelsen Tromsø får:
- 20 % rabatt på honoraret på standard undersøkelse og 10 % på honorar ved
vaksine.
- 30 % rabatt på Hill’s fôr til hund og katt. For å få rabatt på våtfôr må man kjøpe
hele esker med porsjonspakninger eller hele brett med bokser.
Hill’s er et kvalitetsfôr med lange tradisjoner, utviklet av veterinærer, og ikke minst
produsert av utmerkede råvarer.
Utvalget er svært stort og dekker spesialfôr til alle livsfaser og aktiviteter og har også et
stort utvalg av diettfôr for ulike lidelser.
På klinikken vil dere møte utdannede assistenter og veterinærer med kompetanse
innenfor ernæring som kan gi råd om hvilket fôr som er best egnet for det enkelte dyr
etter dets behov.
Anicura Dyresykehuset har nå totalt tre filialer i Tromsø; Dyreklinikken
Tromsdalen, Dyreklinikken Kvaløya og Dyresykehuset som åpnet
sine nye og flotte lokaler på Stakkevollveien i 2013.
Velkommen som kunde ved Anicura Dyresykehuset Tromsø!
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