Protokoll til Ekstraordinær Generalforsamling
2018

Sted: Nebbenes Kro Nordgående
Østre Hurdalveg 162, 2074 Eidsvoll Verk
Dato: 14.01.2018
Kl.: 15.00

Dagsorden:
1. Åpning – 100 stemmeberettigede inkl. fullmakter – 47 oppmøtte – 53 fullmakter
Styreleder åpnet. Diskusjon ang. rekkefølge på dagsorden. Tom Segalstad fremla
alternativ agenda som samsvaret med Christian W. Egeberg sitt muntlige forslag.
Avstemning om rekkefølge: 78 ja for styrets agenda, 18 mot, 4 blanke. Styrets agenda
ble vedtatt.
2. Møteleder/Ordstyrer oppnevnes av styret
Møteleder Cand Jur Per Wold ble enstemmig godkjent som ordstyrer.
- Valg til tellekorps 2 stk. – Randi Narvesen & Geir Andreassen
- Skrive protokoll 2 stk. – Erik Hoffmoen & Hilde Norum Bjørnstad
- Signere protokollen – Tor Håkon Bjørnstad & Lill Ydse
Både protokollskrivere og de 2 som signerer, blir til etter EGF er slutt og får signert
protokollen slik at den kan publiseres rett etter EGF.
Advokat NKK Hilde Engeland møtte som observatør på NKK.
3. Godkjenning av innkallingen/dagsorden
Tom Segalstad ønsket å få protokollført at hans forslag, som var iht. NCK sine lover ble
nedstemt.
Elin Lund ønsker å få protokollført at styret ikke har vedlagt budsjett i innkallingen.
Gitte Hjorth Sørensen fremla uttalelse på vegne 2 medlemmer ifm. måten vervingen
hadde blitt gjennomført.
Dagsorden godkjent 99 for, 1 mot
4. Sak: Gjennomgang av regnskap for 2016 med bilag
Styreleder leste opp revisors erklæring ifm. etterrevisjon av regnskap 2016, vedlagt
protokollen. Revisor ikke møtt på grunn av sykdom, sykemelding fremvist.
Styreleder gjennomgikk alle postene i regnskapet og redegjorde for hvorfor det var
differanse mellom resultatregnskap/balanseregnskap presentert på ordinær GF og
det som ble presentert som detaljert regnskap.
Styreleder redegjorde også igjen for det ekstraordinære utgiftene ifm. 2 x EGF og 2
x utstillinger ekstra for 2016.
Praksis for presentasjon av regnskap 2016, er i overensstemmelse med mange års
tidligere praksis. Styreleder redegjorde også at det er brukt ny kontoplan for
regnskapsåret 2017.

Tom Segatstad ønskes protokottført at gjennomgangen av regnskap ikke var iht. til
innkattingerr *rred bitag.. Ordstyrers respons tit dette var at man ikke fremtegger
bitag for bitag på en ordinær etter ekstraordinapr generalforsamting.

Kravstitler Lars Erik Henriksen ønsket protokottført at hans krav ikke er btitt
innfridd.
Ordstyrer ba om gjennomføring av avstemning og godkjenning etter ikke
godkjenning aY regnskap 2016.
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Lise-Lotte <liselotte.wulff@gmail.com>

Jeg har nå gjennomgått regnskapet fra 2016, dobbeltsjekket al{e bilag, og kommer frem til at det er ikke noe å utsette
på regnskapet. Æt er ført i hht. Bilag. Det er ikke funnet noen uregelmessigheter, og regnskapet inneholder bare
poster som relaterer seg til driften av klubben.
Med hilsen
Unni S. Holbrook
Revisor
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