Elektronisk GF for 2020 gjennomført i april 2021
Vedtak i hht. innkallingen:

Sak 3/20
Årsberetning og regnskap (utsendt tidligere, men er også vedlagt her)
Her er det bare å godta eller ikke godta, evt. komme med begrunnede innsigelser/korreksjoner. Det
sendes evt. svar pr. mail innen 25. april til klubbens leder og sekretær. Har man ingen kommentarer
o.l., men godkjenner det som foreligger, er det ikke nødvendig å gi beskjed om det.
Resultat: Godkjent uten innspill/kommentarer
Sak 5/20

Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til innehavere av styreverv med spesifikke
ansvarsområder. Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling. (Jf. ellers §§
10 og 26)
Styrets forslag til utsatt GF på mail:

1) Årskontingenten for 2021 foreslås uendret.
2) Telefongodtgjørelser1 til leder, sekretærfunksjon, medlemsansvarlig,
utstillingsansvarlig og kasserer: Forslag: Grunnet svært redusert aktivitet i
forbindelse med koronapandemien, utbetales ikke den vanlige godtgjørelsen til noe
styremedlem i GF-perioden.
3) Evt. godtgjørelse til redaktør hjemmeside resp. administrator/moderator FBklubbside for drift m.m. av hjemmesiden og FB-siden vår. Forslag: Ingen
godtgjørelse i GF-perioden (samme forslag og vedtak som i de foregående år).
Resultat: Styrets forslag vedtatt uten innsigelser/kommentarer

Sak 6/20 – valg
Det skal i medhold av vedtektenes velges

a. Nestleder
b. Styremedlemmer for to år/ett år):
To styremedlemmer for to år (inkl. sekr.ansvar for ett av dem) og to
styremedlemmer for ett år.
c. Inntil 3 varamedlemmer for ett år.
d. Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen for ett år
e. Minst 1 – én – revisor for ett år

1

À kr. 1000,-

f. Hjemlet antall delegater til NRRs generalforsamling 2021 (jf. § 12 i klubbens
vedtekter).

Styrets forslag til vedtak:
- De som sitter i styreverv og er på valg, prolongerer sin funksjonstid til GF 2021.
- Andre medlemmer som overfor valgkomitéen har sagt seg villige til å påta seg styreverv på
valg (styremedlemmer og varamedlemmer for ett år), godkjennes valgt frem til GF 2021.
- Det samme som gjelder for styremedlemmer i punktene ovenfor, gjelder analogt for verv
under bokstavene d, e og f.
Valg – prolongert eller ikke – løper teknisk sett fra GF-dato november 2020 til GF-dato 2021.
Resultat: Styrets forslag vedtatt uten motforslag.

Det vises til denne mailen til alle
medlemmene:
Smaalenene Katteklubbs GF 2020(2021) GF-vedtak
26. april 2021 22.39 23 KB

Fra:
Leder Smaalenene KK
Til:
Finn E Gundersen, Else B. Westre (9 flere)
Blindkopi:
Adeline Hansen, Anne-Gro Edstrøm (42 flere)
Gode medlemmer!
Da er det ingen som i hht. innkallingen har kommet med innsigelser mot styrets forslag til GF-vedtak i klubben
vår.
(Hvis noen mot formodning skulle mene noe annet, gi beskjed snarest.)
Vedtakene stadfestes herved, og vi melder oss på i hht.tidligere praksis til NRRS GF som nå er utsatt til helgen
uke 37 i september (jf. utsendt Flg.brev 7/21, 22. april d.å.).
Dette betyr for øvrig følgende frem til klubbens GF i november 2021:
- Fremlagte rapporter er godkjent: Sekretærens årsrapport, regnskap og revisorberetning
- Kontingenten forblir uforandret
- Det utbetales ikke tlf.godtgjørelser til spesifiserte styremedlemmer nevnt i innkallingen.
Styret (kf. innkallingen og vedtektene §§ 11 -15) består nå av disse medlemmene:
- Leder: Roald Westre
- Nestleder: Else Bjerke Westre

- Sekretær: Reidun Svenssen
- Kasserer og medlemsansvarlig vis-à-vis våre medlemmer i forhold til NRR/andre klubber. Else Bjerke
Westre (hun er også ansvarlig for gruppesiden på FB og hjemmesiden vår)
-Utstillingsansvarlig overfor våre medlemmer i forhold til andre klubbers utstillinger: Kine Gundersen
* Øvrige styremedlemmer:
- Jane Anita Gulbrandsen
- Lisbet Fagerli
- Ken Rune Nygård - ny
- Melinda Majercsik - ny
Varamedlem:
Finn E. Gundersen
*Andre verv:
Delegater til NRRs GF:
- 1. delegat: Roald Westre (jf. vedtektenes § 12)
- 2. delegat: Kine Gundersen
- Leder av valgkomitéen: Geir Klatran
- Revisor: Anne Karine Blomgren
Vi ønsker dere alle en fin vår, med et håp om en overstått pandemi hos oss, innen høsten, vel vitende om at det
kanskje ikke går helt som vi ønsker.
Mvh
Smaalenene Katteklubb
Roald Westre
leder
Hjemmeside: www.smaalenene-kk.no

