
 

Protokoll for Smaalenene Katteklubbs generalforsamling 

i Frivilligsentralen, Spydeberg, tirsdag 25. november 2014  
 

Klubbens leder, Roald Westre, åpnet årets generalforsamling der han ønsket alle hjertelig 

velkommen.  

 

Dagsorden i henhold til vedtektenes § 10: 
 

1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett og navneopprop: 

Innkalling til årets GF ble godkjent som forskriftsmessig. Navneoppropet viste at det et var 9 – ni 

– medlemmer til stede, alle med tilstedeværelses- og stemmerett. 

2. Valg av  

ordstyrer: Roald Westre.  

to referenter: Else Bjerke Westre og Grete Worum.  

tellekorps: Ann-Christin Lund og Tommy Vidar Ask. 

Alle valgt ved akklamasjon. 

 

Før behandlingen av sakene tok til, sa Roald W. noen minneord om klubbens æresmedlem og en 

av klubbens stiftere, Jan G. Svenssen, som gikk bort to dager etter fjorårets generalforsamling 26. 

november. Han fremhevet Jans store innsats for Smaalenene Katteklubb spesielt – og kattesaken 

rent generelt. Deretter lyste han fred over Jans minne, og bad om ett minutts stillhet. 

 

 

3. Årsberetninger og regnskap inkl. revisorberetning ble gjennomgått og godkjent. Til 

sekretærens årsberetning gis følgende kommentarer: Det skal være 26 bengalunger (ikke 

25)fordelt på 8 kull (ikke 7). Samlet antall kattunger i perioden skal da være 52.  

 

4. Innkomne forslag: 

a. Forslag som gjelder Smaalenene Katteklubb:  

 

1) Forslag fra styret om nytt sisteledd til § 5: 

Bare de som er medlemmer av klubben når det deles ut utmerkelser for klubbens beste 

katter – eller andre utmerkelser – for et gitt år, har rett til å motta klubbens påskjønnelse. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

2) Forslag fra styret om nytt sisteledd til § 14: 
Styret har fullmakt til å fordele øvrige oppgaver blant styremedlemmene slik at hvert enkelt 

styremedlem kan få spesifiserte ansvarsområder. Dersom styret finner det nødvendig, kan 

det også overlate til andre styremedlemmer å utføre oppgaver nevnt ovenfor i denne 

paragraf.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

b. Forslag som gjelder NRR (ingen) 

  

5. Bevilgningssaker/kontingentsatser:  

Det vises til vedtektenes § 10 punkt 5 under Dagsorden. 

 

Faste telefongodtgjørelser1 til sekretær, utstillingssekretær, leder og kasserer tas opp:  

Styrets innstilling: Ingen endringer. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

                                                           
1 Kr. 1000,- 



Godtgjørelse for sekretærens2 drift m.m. av hjemmesiden tas opp:  

Styrets innstilling: Ingen endring. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Det ble opplyst om at hjemmesiden nå skal legges om, oppdateres, utvikles og vedlikeholdes i tråd 

med styrevedtak. 

 

Andre bevilgninger: Ingen forslag.   

 

Kontingentsatsene tas opp. Styrets innstilling: Hovedmedlem: kr. 360. Hovedmedlem som er 

pensjonist/trygdet/student/skoleelev: Kr. 300. Familiemedlem3: Kr. 100. Støttemedlem: Ingen 

endring. 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

6.    Valg iflg. vedtektene: 

 

Valgkomitéen hadde lagt frem sin innstilling som ble delt ut til alle.   

 

 Nestleder   for 3 år : Else Bjerke Westre (ny4)   

Sekretær   for 2 år  : Reidun Svenssen (gj.valg)  

1 styremedlem   for 2 år: Ann-Christin Lund (gj.valg)  

1 styremedlem   for 1 år: Lisbet Fagerli (ny)  

Inntil 3 varamedlemmer for 1 år: 1.Tommy Vidar Ask (gj.valg)  

      2. Geir-Ove Mattson (gj.valg) 

Inntil 2 revisorer  for 1 år: Lasse Furevik (gj.valg) 

3 medlemmer til valgkomitéen for 1 år: Geir Klatran (gj.valg) 

 

Hjemlet antall delegater til NRRs GF 2015: 1. delegat: Roald Westre 

     2. delegat: Reidun Svenssen 

Øvrige styremedlemmer er varadelegater til NRRs GF 2015. Styret avgjør hvem som skal  

tre inn ved forfall fra valgt delegat. 

 

Alle valgt ved akklamasjon. 
 

Vedtak sak 6: GF gir styret mandat til å finne og innstille kandidater til ubesatte verv. 

Kandidatene skal presenteres og godkjennes på et medlemsmøte der dette temaet står i 

innkallingen. (Jf. vedtektenes § 28.) 

 

 

Tomter/Skiptvet,  26. november 2014 

 

Else Bjerke Westre   Grete Worum 

(sign.)     (sign.) 

referent     referent 

 

Medlemsmøte: 

Etter avsluttet generalforsamling ble det avholdt medlemsmøte på vanlig måte. Det ble delt ut 

pokaler til årets bestekatter/avlskatter/oppdrett for 2013. Det ble også orientert om utstillingen 

2015 og det nye online påmeldingssystemet. 

                                                           
2 Kr. 3000,- (sekr. får da samlet kr. 4000,-) 
3 Jf. § 5, 2. ledd. 
4 Ble konstituert i 2012. 


