Referat fra Smaalenene Katteklubbs Generalforsamling
Frivilligsentralen, Spydeberg
mandag 23. november 2015
Dagsorden i henhold til vedtektenes § 10:
1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett og navneopprop.
Både foreløpig og endelig innkalling var gått ut i henhold til vedtektene. Det var seks
stemmeberettigede medlemmer til stede da møtet ble satt.
2. Valg av ordstyrer: Roald Westre
To referenter: Else B. Westre og Veronica Lund
Tellekorps: Tommy V. Ask
3. Årsberetninger, nye og reviderte utlevert (se hjemmesiden) - og regnskap med utdelt
revisorrapport:
Gjennomgått og godkjent uten anmerkninger.
4. Innkomne forslag:
a. Forslag som gjelder Smaalenene Katteklubb:
1)

Forslag fra styret om nytt sisteledd til § 11:
Styret har mandat til å omfordele oppgaver innenfor styret når dette ansees som
nødvendig eller formålstjenlig.
Godkjent enstemmig.
(Dette forslaget overflødiggjør siste ledd i § 14 som da kan strykes.)

2)

Aristokatt: Det er vedtatt å heve prisen på NRRs blad Aristokatt med kr. 60,- fra
januar 2016.
Forslag fra styret: Smaalenene Katteklubb dekker prisstigningen ut 2016. GF
2016 tar saken opp på nytt under kontingentfastsettelsen.
Godkjent enstemmig.

b. Forslag som gjelder NRR: Ingen
5. Bevilgningssaker/kontingentsatser:
Det vises til vedtektenes § 10 punkt 5 under Dagsorden.
Faste telefongodtgjørelser til sekretær, utstillingssekretær, leder og kasserer:
Ingen endring.
Godtgjørelse for drift m.m. av hjemmeside og FB :
Redaktør resp. administrator/moderator Else B. W. ønsket ingen godtgjørelse.
Vedtak: Det bevilges ikke noe til disse funksjonene.
Kontingentsatsene:
Styrets innstilling: Ingen endring. Godkjent enstemmig.

6. Valg iflg. vedtektene: Alle valgt ved akklamasjon
Leder for 3 år:
Roald Westre (gjenvalg)
Utstillingsekretær for 2 år: Lisbet Fagerli (ny)
Kasserer for 2 år:
Else Bjerke Westre (gjenvalg)
1 styremedlem for 2 år:
Tommy Vidar Ask (ny)
1 styremedlem for 1 år:
Veronica Lund (ny)
2 varamedlemmer for 1 år: Anne Schillinger (ny)
Sunniva Roumimper (ny)
Revisor for 1 år:

Lasse Furevik (gjenvalg)

Valgkomité-leder for 1 år: Geir Klatran (gjenvalg)
Styret har mandat til å utnevne inntil to medlemmer til.
Hjemlet antall delegater (2) til NRRs GF 2016:
1. delegat:
Roald Westre (gjenvalg)
2. delegat:
Reidun Svenssen (gjenvalg)
Varadelegater til NRRs GF 2016: Øvrige styremedlemmer. Ved forfall fra en
ordinær delegat avgjør styret hvem som trer inn.

Tomter/Kråkstad, 30.11.2015

Else Bjerke Westre
(sign,)

Veronica Lund
(sign.)

Etter avsluttet generalforsamling var det medlemsmøte på vanlig måte.

