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Referat Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling (GF) i Spydeberg
FrivilligSentral, tirsdag 26. november 2019
Leder Roald Westre ønsket medlemmene velkommen til årets generalforsamling. Deretter gikk han over til
Dagsorden:

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:
1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett 1 m.m. og navneopprop:
Innkallingen ble enstemmig godkjent. Navneoppropet viste at det var 6 stemmeberettigede
medlemmer til stede.
2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps: Ordstyrer: Roald Westre. To referenter: Else Bjerke
Westre og Lisbet Fagerli. Tellekorps: Kollektivt ansvar. Valgene var enstemmige.
3. Årsberetning og regnskap med revisorrapport ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Utstillingsregnskapet ble også gjennomgått. Det viste et overskudd på nesten kr. 21.000.

4. Forslag
A. Forslag som angår klubben
Ingen
B. Forslag som gjelder NRR/FIFe
Ingen
Om det skulle komme opp aktuelle forslag senere, har styret fullmakt til å sende inn forslag til NRRs
GF innenfor fristen satt av NRR. Slike forslag skal først legges frem for medlemmene til uttalelse på
nett (mail) og så evt. vedtas på tillyst medlemsmøte eller elektronisk. Avstemning i hht. prinsippene i
vedtektenes § 9: Innsendte stemmer telles opp, og utgjør grunnlaget for vedtak. Enstemmig vedtatt.

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 2020 foreslås uendret.
2) Telefongodtgjørelser2 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.
Hvert av de tre punktene ble enstemmig vedtatt.
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Jf. §§ 6, 18 og 32 i vedtektene
Beløp: à kr. 1000,-
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6. Valg:
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I 2019 skal det velges

a. Kasserer for 2 år: Foreslått og gjenvalgt: Else Bjerke Westre
b. Ett styremedlem for 2 år (p.t. m. utstillingsansvar): Foreslått og gjenvalgt: Kine
Gundersen
c. Ett styremedlem for 1 år: Foreslått og valgt: Lisbet Fagerli
Det skal i tillegg velges for 1 år:
a. Inntil 3 varamedlemmer: Foreslått og gjenvalgt: Finn E. Gundersen
b. Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen: Gjenvalgt: Geir Klatran
c. Minst 1 revisor: Gjenvalgt: Anne Karine Blomgren
d. Hjemlet antall delegater til NRRs generalforsamling 2020
1. delegat: Roald Westre
2. delegat: Kine Gundersen
De øvrige styremedlemmene er varadelegater til NRRs GF 2020.
Styret gis mandat til å bestemme hvem som trer inn ved evt. forfall fra delegat.
Styret får mandat til å finne eventuelle kandidater til ubesatte verv. Et ordinært innkalt
medlemsmøte godkjenner nye kandidater for inntreden i verv (om påkrevd).
Alle valgene og de to tilleggspunktene om varamedlemmer til NRRs GF og evt. kandidater til ubesatte verv,
ble enstemmig vedtatt.
Tomter/Ski, 3. desember 2019

Else Bjerke Westre
(sign.)

Lisbet Fagerli
(sign.)
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