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Innkalling til Generalforsamling (GF) i Smaalenene Katteklubb  

tirsdag 30. november 2021 i Spydeberg FrivilligSentral kl. 19.30 
 

Foreløpig er det ingen spesielle koronatiltak. 

 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter: 
 

1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett1 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) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

1) Årskontingenten for 2022 foreslås uendret. 

2) Telefongodtgjørelser2 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 FB-klubbside 

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). 
 

6. Valg3: 

 
Det skal i medhold av vedtektenes velges  
 

a) Leder for tre år (ordinært etter vedtektene)  

b) Nestleder for to år (valgt i 2017 for tre år, prolongert med ett år: På valg for tre år i 2023).  

c) Kasserer for to år (ordinært etter vedtektene)  

d) Styremedlem m. sekretæroppgaver for ett år (på valg i 2018 for to år, prolongert med ett år: På valg 

for to år i 2022)  

e) Styremedlem m. utstillingsansvar for to år (ordinært etter vedtektene) 

                                                           
1 Jf. §§ 5, 6, 18, 32, 37 og 38 i vedtektene 
2À kr. 1000,- 
3 Se §§ 18, 19, jf. §§ 12, 16, 32, 36, to siste ledd. 
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f) Styremedlem for to år (ordinært etter vedtektene) 

g) Styremedlem for ett år (på valg i 2018 for to år, prolongert med ett år: På valg for to år i 2022) 

h) Styremedlem for ett år (ordinært etter vedtektene) 

i) Styremedlem for ett år (ordinært etter vedtektene) 

j) Inntil tre varamedlemmer for ett år (ordinært etter vedtektene) 

Øvrige valg: 

a) Inntil tre medlemmer til valgkomitéen (VK)  

b) Minst én revisor (i hht. § 36) 

c) Hjemlet antall delegater til NRRs GF 2022 (i hht. § 12, 19) 

d) Varadelegater til NRRs GF 2022 

 

Se for øvrig vedlagt oversikt. 

 

Forslag på kandidater til verv: Kontakt valgkomitéen v/Geir Klatran valg@smaalenene-kk.no  

 

En oversikt over villige kandidater bekjentgjøres på GF. 

 

Velkommen til ordinær Generalforsamling 2021. 
 

Tomter/Spydeberg 15. november 2021 

 

Med vennlig hilsen 

for styret i Smaalenene Katteklubb 

 
Roald Westre      Reidun Svenssen 

leder       sekretær 

 (sign.)       (sign) 

 

Mailadresser: leder@smaalenene-kk.no   sekr@smaalenene-kk.no  

**************************************************************************************** 
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