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Referat/Protokoll
fra Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling (GF) i Spydeberg
FrivilligSentral onsdag 23. november 2016
Leder Roald Westre ønsket de tilstedeværende hjertelig velkommen til årets generalforsamling, og
uttrykte glede over at flere nye medlemmer hadde møtt opp. Møtedeltagerne fikk utdelt alle
dokumentene.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:
1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett m.m. og navneopprop:
Både foreløpig og endelig innkalling var sendt ut i henhold til klubbens vedtekter med god
margin. Navneoppropet viste at det var 10 – ti – medlemmer til stede. Hver enkelt fikk
presentert seg. På spørsmål fra «salen» ble forskjellen på hovedmedlem, familiemedlem og
støttemedlem forklart.
2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps: Valgt ved akklamasjon:
Ordstyrer: Roald Westre
To referenter: Else B. Westre og Lene-Marie Kopperud
Tellekorps: Finn E. Gundersen og Ken Rune Nygård
3. Årsberetninger og regnskap
Sekretærens årsberetning: Godkjent uten anmerkninger.
Utstillingssekretærens årsberetning: Godkjent uten anmerkninger. (Det ble orientert om
forskjellene på gammel kategori I, II, III og IV, og ny kategori 1, 2, 3, og 4.)
Regnskap med revisorberetning samt utstillingsregnskap ble gjennomgått – og godkjent
uten anmerkninger.

4. Forslag
A.

Forslag som angår klubben:
1)

Endring av § 5, 4. ledd (uthevet med rødt)
Ny tekst:
Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9 – 30/11 31/10, betaler halv
kontingent. Den som melder seg inn i klubben f.o.m. 1/12 1/11, betaler full
kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år. Beløpet som gjelder
Aristokattabonnementet må dog betales for det påfølgende år.
Enstemmig vedtatt

2)

Endring av §18 - valgbarhet (endring i uthevet rødt)
§ 18
Valgbart er ethvert myndig medlem som har stemmerett (jfr. § 32).
Enstemmig vedtatt
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3)

Endring av § 23 – Alminnelige medlemsmøter (helt ny tekst):
2

 Alminnelige medlemsmøter skal avholdes når minst 12 medlemmer utenom styret
skriftlig krever dette. Disse har da møteplikt.
 Styret holder av datoer og bestiller lokale for minst ett kalenderår om gangen med
utgangspunkt i et alminnelig medlemsmøte annen hver måned. Oversikten
kunngjøres på klubbens hjemmeside.
 Styret kunngjør på klubbens hjemmeside sammen med datooversikten når et slikt
krav om medlemsmøte må ha kommet inn til klubben av hensyn til bl.a.
temaplanlegging, avtale med foredragsholder m.m.
 Styret kan også invitere medlemmene til et åpent temamøte i forlengelsen av et
styremøte.
 I perioden 15. juni - 30. august avholdes ikke alminnelige medlemsmøter.
Presisering fra GF-forsamlingen: Dersom noen paragrafer som omhandler
medlemsmøter må oppdateres/justeres i forhold til forslagsteksten, gjøres det.
Enstemmig vedtatt inkl. ny presisering
B.

Forslag som gjelder NRR
Endring av NRRs GL § 26: (Endringsforslag i uthevet rødt)
«Klagesaker/protester/klubbsøknader/påmelding til NRRs generalforsamling m.m.
som skal behandles i NRRs styre eller i noen av NRRs organer, må være styrebehandlet
i klubben. og styrevedtaket skal være undertegnet av minst 3 - tre - av klubbens
styremedlemmer. Styrevedtak som oversendes NRRs styre skal samtidig gå som kopi
til klubbens styremedlemmer. Det skal fremgå av oversendelsesbrevet at saken er
styrebehandlet i klubben.»
Enstemmig vedtatt

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til sekretær og eventuelle andre som
representerer klubben (jfr. også § 26). Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær
generalforsamling.
Kontingentsatser innbefattet Aristokatt - og bevilgningssaker (jf. GF-vedtak 2015 i sak 4 a,
2)
1) Årskontingenten for 2017 foreslås som følger:
Hovedmedlem: 400 (nå 360)
Hovedmedlem som er trygdet/pensjonist/skoleelev/student: 350 (nå 300)
Familiemedlemmer: 100,- som nå, ingen endring.
Støttemedlemmer: 100,- som nå, ingen endring.
Dette innebærer at klubben subsidierer en del av fjorårets prisstigning for
Aristokattabonnementet. I 2016 betalte klubben hele prisstigningen.
Det ble på spørsmål opplyst om at siste kontingentforhøyelse fant sted for to år siden.
Det ble drøftet hvorvidt kontingenten burde økes mer. Det var grunner som talte for
det (jf. revisorberetningen), men man samlet seg om ikke å øke for mye på en gang
så lenge klubben har råd til det, men spørsmålet må følges opp og tas til følge om
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ikke altfor lenge. På spørsmål om hvorfor kontingenten for familiemedlemskap og
støttemedlemskap ikke økte, var svaret at familie- og støttemedlemmer ikke får
Aristokatt, og prisøkningen på Aristokatt har vært den viktigste grunnen til at
kontingenten måtte forhøyes (jf. GF-ref. 2015).
Enstemmig vedtatt
2) Telefongodtgjørelse til leder, sekretær, utstillingssekretær og kasserer: Ingen
endring.
Enstemmig vedtatt
3) Godtgjørelse til redaktør resp. administrator/moderator Else B.W for drift m.m.
av hjemmesiden og gruppesiden vår på FB. Etter EBWs ønske bevilges det ikke noe
til disse funksjonene.
Det ble vedtatt å sjekke muligheten for å komme inn på diverse lokale info-sider o.l.
Kan vi kobles opp mot reklameinntekter, vil det være veldig bra. Utredes videre.
Enstemmig vedtatt
6. Valg1:
Valgkomitéen hadde mottatt forslag på samtlige verv som skulle besettes i hht.
vedtektene:
Sekretær (2 år): Reidun Svenssen
1 styremedlem (2 år): Jane Anita Gulbrandsen
1 styremedlem (1 år): Anne Cecilie Schillinger
1 styremedlem (1 år av 2): Lene-Marie Kopperud
Varamedlemmer for ett år: Ellen Brekke; Ken Rune Nygård (benkeforslag)
Revisor (1 år): Anne Karine Blomgren
Valgkomité (VK) (1 år): Geir Klatran
Det ble presisert at VK har en koordinerende funksjon, og at hvert enkelt medlem selv tar
kontakt med VK og sender inn kandidatforslag foran en generalforsamling. Det forutsettes
at foreslåtte personer har sagt seg villige til å ta et verv før de settes opp på listen over
kandidater til verv.
Sittende utstillingssekretær hadde akkurat opplyst om at hun ikke ville fortsette da hun
ikke følte seg motivert lenger.
Styret får mandat til å finne kandidater til ubesatte verv. Foreslått kandidat må
godkjennes i hht. vedtektene.
1

Orientering til GF: Når det nye systemet MyCats trer i funksjon i 2017 vil tjenester som hittil for en stor del har vært
behandlet/kontrollert/godkjent mer eller mindre manuelt og derfor har vært personavhengige, i mye høyere grad bli
behandlet elektronisk direkte i MyCats. Dette vil for det enkelte medlem bety at ulike forhold rundt
stamtavler/kullrekvisisjoner m.m. og f.eks. påmeldinger til norske utstillinger (ikke utenlandske), diverse
innrapporteringer av sertifikat/titler m.m. for en stor del vil gå mer automatisk i systemet. Hvert medlem får en
individuell medlemskode til bruk ved påmelding til utstilling uten at en utstillingssekretær e.l. må godkjenne
medlemmet og påmeldingen. Oppgaver knyttet opp mot forhold nevnt her vil derfor kunne
overflødiggjøre/forenkle/redusere persondeltagelse/betydningen av spesifikke vervtitler. Smaalenene Katteklubb har
allerede tatt høyde for dette i sine vedtekter (§ 11): Nødvendige oppgaver fordeles til styremedlemmer uavhengig av
disses verv og titler. Klubbens styre/sekretariat tar seg av dette i en helhetstenkning. Det er derfor alltid viktig å ha
styremedlemmer som behersker ulike områder, og som kan gi medlemmene svar, gode råd og vink – og hjelpe til der
det trengs, både innad i styret og utad i medlemsgruppen.
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Hjemlet antall delegater til NRRs GF 2017:
1. delegat: Roald Westre
2. delegat: Reidun Svenssen
De øvrige styremedlemmene er varamedlemmer til NRRs GF 2017.
Styret gis mandat til å bestemme hvem som trer inn ved evt. forfall fra delegat.
Det ble ikke foreslått andre kandidater enn de ovennevnte, og ingen krevde skriftlig
avstemning.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Da GF var over, takket ordstyrer for innsatsen og erklærte GF for hevet.

Etter avsluttet generalforsamling fortsatte møtet som et medlemsmøte der praten gikk livlig
over kaffekoppen.

Tomter/Spydeberg, 25. november 2016

Else Bjerke Westre
referent
(sign.)

Lene-Marie Kopperud
referent
(sign)
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