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Innkalling etter vedtektene1 til Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling (GF) i FrivilligSentralen, 

Spydeberg, torsdag 30. november 2017 kl. 1930 

Adresse: Stasjonsgt. 35, 1820 Spydeberg. For nærmere beskrivelse: Se hjemmesiden. 
 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter: 

 

1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett2 m.m. og navneopprop. 

2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps. 

3. Årsberetninger (vedlagt) og regnskap 3 

4. Forslag 

 

A. Forslag som angår klubben:  

 

1) § 19 f: Teksten endres til «Inntil 3 styremedlemmer» 

2) § 19 h: Teksten endres til «Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen». 

Alle relevante punkter i § 19 redigeres evt.i hht. vedtak. 

 

3) Klubbstyret utnevner  

- ett medlem av styret til å være medlemsansvarlig. Dette styremedlemmet er også kontaktperson 

overfor NRR og NRRs dataprogram, pt. MinKatt (MyCats) 

- ett medlem av styret til å være utstillingsansvarlig 

 

Begrunnelse: NRRs virksomhet er lagt om gjennom dataprogrammmet MyCats slik at oppgavene 

i klubbene er blitt annerledes. Det vises også til vedtektenes § 11 som legger vekt på fleksible 

løsninger.  

 

B.        Forslag som gjelder NRR 

 

P.t ingen.  

 

Om det skulle komme opp forslag senere, har styret fullmakt til å sende inn forslag til NRRs GF 

innenfor fristen. Slike forslag skal først legges frem for medlemmene til uttalelse på nett (mail) og så 

evt. vedtas på tillyst medlemsmøte eller elektronisk. 

 

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til sekretær og andre som representerer klubben (jfr. 

også § 26). Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling. 

 

1) Årskontingenten for 2018 foreslås uendret: 

 

Telefongodtgjørelser4 til leder, sekretær, utstillingsansvarlig og kasserer: Ingen endring i 

satser. 

 

2) Godtgjørelse til redaktør resp. administrator/moderator Else B.W for drift m.m. av 

hjemmesiden og FB-siden vår: Etter EBWs ønske bevilges det ikke noe til disse funksjonene. 

 

 

 

                                                           
1 Se Smaalenene Katteklubbs hjemmeside 
2 Jf. §§ 6, 18 og 32 i vedtektene 
3 Regnskapsåret avsluttes 31.10. Regnskap sendes ut når revisor har revidert det. 
4À kr. 1000,- 



 

 

Innkalling til Smaalenene Katteklubbs 25. generalforsamling 30. november 2017.  

2 

 

6. Valg5: 

 

Nestleder (3 år), kasserer (2 år); utstillingsansvarlig (2 år) (se også forslag 4A, 3 ovenfor); 1 

styremedlem (2 år), 1 styremedlem (1 år) – ref.forslag 4A, 1,2 ovenfor);   

For 1 år: Inntil 3 varamedlemmer, Minst 1 revisorer, Valgkomité. Hjemlet antall delegater til NRRs 

GF 2018. 

 

Tomter/Spydeberg, 15. november 2017 

 

Med vennlig hilsen 

for styret i Smaalenene Katteklubb 

 

Roald Westre    Reidun Svenssen 

leder     sekretær 

 (sign.)     (sign) 

 

Etter avsluttet generalforsamling har vi medlemsmøte på vanlig måte. 

 

Klubbadresser styret: Se hjemmesiden under Styret. 

                                                           
5 Kontakt Geir Klatran, Ola Narr 4, 0563 Oslo, tlf. 98618876, mailadr.: valg@smaalenene-kk.no 
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