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Innkalling etter vedtektene1 til Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling (GF)
i Spydeberg Ungdomssenter, tirsdag 9. februar 2021 kl. 1900
Adresse Ungdomssenteret: Griniveien 23, 1820 Spydeberg. For nærmere beskrivelse:
https://www.google.com/search?q=Griniveien+23,+1820+Spydeberg#spf=1610371042508
Dette er sidevei nr. 2 til høyre i Stasjonsveien etter krysset på Gml. E 18 (nå Rv 128) der Coop Ekstra
ligger til høyre og InterSport og Rema 1000 ligger til venstre. Kjør Stasjonsveien ca. 300 meter, ta
deretter av til Griniveien, kjør ca 200 meter opp til toppen. Ungdomssenteret ligger på høyre hånd.
Gode parkeringsmuligheter. Stasjonsveien er den veien som går gjennom Spydeberg og til
jernbanestasjonen, og som vi også kjører på til FrivilligSentralen.
Dette er en utsatt GF for 2020 grunnet koronarestriksjonene (jfr. mail utsendt 9. november 2020).
Teknisk sett i forhold til valg etter vedtektene er dette GF 2020. For øvrig ingen endringer.

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. Årsberetning og regnskap (vedlagt)
4. Forslag
A. Forslag som angår klubben
Ingen innkommet
B. Forslag som gjelder NRR/FIFe
Ingen innkommet

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til innehavere av styreverv med spesifikke
ansvarsområder. Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling. (Jf. ellers §§
10 og 26)

1) Årskontingenten for 2021 foreslås uendret.
2) Telefongodtgjørelser3 til leder, sekretærfunksjon, medlemsansvarlig, utstillingsansvarlig og
kasserer: Ingen endring i satser. (Jf. § 10 nr. 5: Ingen får for mer enn ett verv/én funksjon.)

3) Evt. godtgjørelse til redaktør hjemmeside resp. administrator/moderator FB-klubbside
for drift m.m. av hjemmesiden og FB-siden vår. Forslag: Ingen godtgjørelse i GF-perioden.
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Se Smaalenene Katteklubbs hjemmeside
Jf. §§ 5, 6, 18, 32, 37 og 38 i vedtektene
3
À kr. 1000,2

Innkalling til Smaalenene Katteklubbs 29. generalforsamling tirsdag 9. februar 2021 (koronautsatt fra 24. november
2020).

6. Valg4:
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Det vises til §§ 18 og 19 (jf. § 11) i klubbens vedtekter som er å finne på hjemmesiden vår:

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

Dette betyr at det må velges nestleder, to styremedlemmer for to år hvori inngår sekretærfunksjon for
den ene, og to styremedlemmer for ett år – samt de verv som er listet opp under bokstavene d, e, f
ovenfor. Valgperioden løper fra november 2020.
Det blir ingen servering i år.

Hjertelig velkommen til klubbens generalforsamling 9. februar 2021!
Tomter/Spydeberg, 5. januar 2021
Med vennlig hilsen
for styret i Smaalenene Katteklubb
Roald Westre
leder
(sign.)

Reidun Svenssen
sekretær
(sign)

****************************************************************************************
Det tas rent generelt forbehold om koronarestriksjoner som vi til enhver tid må følge.
Smittevernoverlegen i Indre Østfold kommune avgjør.

Etter avsluttet generalforsamling har vi ikke medlemsmøte som før.
Klubbadresser styret: Se hjemmesiden under Styret.
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Leder av valgkomitéen, Geir Klatran, mailadr. valg@smaalenene-kk.no tar imot forslag på kandidater til verv på
valg. Alle som skal velges, må ha sagt seg villige.
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