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Referat/protokoll
fra Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling (GF) i FrivilligSentralen, Spydeberg, torsdag 30.
november 2017 kl. 1930
Leder Roald Westre ønsket de fremmøtte velkommen til årets generalforsamling, og han gikk deretter
over til dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:

1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett1 m.m. og navneopprop.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent, og de 8 fremmøtte medlemmene hadde alle stemmerett.
2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps: Leder Roald Westre ble valgt til møteleder. Til
tellekorps ble valgt Finn E. Gundersen og Kine Gundersen.

3. Årsberetningene fra sekretær og utstillingsansvarlig - og regnskap m. revisorrapport ble
enstemmig godkjent etter gjennomgang. Styremøtene endres fra 4 til 5 grunnet styremøte før GF.

4. Forslag
A.

Forslag som angår klubben:
1)
2)

§ 19 f: Teksten endres til «Inntil 3 styremedlemmer» Enstemmig vedtatt.
§ 19 h: Teksten endres til «Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen»: Enstemmig vedtatt
Alle relevante punkter i § 19 redigeres i hht. vedtak.

3)

Klubbstyret utnevner
- ett medlem av styret til å være medlemsansvarlig. Dette styremedlemmet er også kontaktperson
overfor NRR og NRRs dataprogram, pt. MinKatt (MyCats)
- ett medlem av styret til å være utstillingsansvarlig.
Begrunnelse: NRRs virksomhet er lagt om gjennom dataprogrammmet MyCats slik at oppgavene
i klubbene er blitt annerledes. Det vises også til vedtektenes § 11 som legger vekt på fleksible
løsninger.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fungerende funksjonsinnehaver fortsetter til første styremøte.
Da foretar klubbstyret nødvendige utnevnelser i hht. vedtaket.

B.

Forslag som gjelder NRR
P.t ingen.
Om det skulle komme opp forslag senere, har styret fullmakt til å sende inn forslag til NRRs GF
innenfor fristen. Slike forslag skal først legges frem for medlemmene til uttalelse på nett (mail) og så
evt. vedtas på tillyst medlemsmøte eller elektronisk. Enstemmig vedtatt.
Opplyst under møtet: Frist for påmelding til NRRs GF 2018 er 12. januar.

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til sekretær og andre som representerer klubben (jfr.
også § 26). Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling.

1) Årskontingenten for 2018 foreslås uendret: Enstemmig vedtatt. Det vises ellers til
revisorrapporten om dette temaet.
Telefongodtgjørelser til leder, sekretær, utstillingsansvarlig og kasserer: Ingen endring i
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Jf. §§ 6, 18 og 32 i vedtektene.
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satser. Enstemmig vedtatt kr. 1000,- i godtgjørelse for de nevnte vervene, med følgende
tilføyelse: Innehar man to eller flere funksjoner får man normalt bare godtgjort for én. Et
forslag om å heve satsene til kr. 1100,- ble trukket.

2) Godtgjørelse til redaktør resp. administrator/moderator Else B.W for drift m.m. av
hjemmesiden og FB-siden vår: Etter EBWs ønske bevilges det ikke noe til disse funksjonene.
Vedtak: Det tas til orientering.

6. Valg:
Det ble lagt frem en liste over navn fra Valgkomitéen.
Alle valgene er enstemmige:
Nestleder (3 år): Else Bjerke Westre (gjenvalg)
Kasserer (2 år): Else Bjerke Westre (gjenvalg)
Utstillingsansvarlig (2 år) (se Vedtak under 4A, 3 ovenfor): Styret utnevner en utstillingsansvarlig.
1 styremedlem (2 år): Kine Gundersen (ny)
1 styremedlem (1 år): Lene-Marie Kopperud (gjenvalg)
For 1 år: Inntil 3 varamedlemmer: Finn E. Gundersen (ny)
Revisor for ett år: Anne Karine Blomgren (gjenvalg)
Valgkomitéansvarlig for ett år: Geir Klatran (gjenvalg)
Styret får mandat til å finne eventuelle kandidater til ubesatte verv om nødvendig. Et ordinært
innkalt medlemsmøte godkjenner nye kandidater for inntreden i verv.
Hjemlet antall delegater til NRRs GF 2018:
1. delegat: Roald Westre. 2. delegat: Reidun Svenssen.
De øvrige styremedlemmene er varamedlemmer til NRRs GF 2018.
Styret gis mandat til å bestemme hvem som trer inn ved evt. forfall fra delegat.
Leder ønsket de nyvalgte styremedlemmene velkommen inn i styret. Også en takk til avtroppende
styremedlemmer – Ken Rune Nygård og Ellen Brekke – for innsatsen. Ken Rune Nygård forsikret
om at han fortsatt ville være en ressurs for klubben og hjelpe til under utstillingen 16. og 17. juni
2018.

Da generalforsamlingen var avsluttet, takket ordstyrer alle for et vel gjennomført møte, konstruktive bidrag og
en hyggelig tone.
Tomter/Spydeberg, 08. desember 2017
Else Bjerke Westre
referent
(sign.)

Lene-Marie Kopperud
referent
(sign.)
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