Protokoll NCK Generalforsamling
20.

April 2013

25 stk. Oppmøtte

l.

Leder Bente Løseth ønsket alle velkommen.

2.

Valg av Møteleder Christian Egeberg, Tellekorps: Elin Lund, Therese Klungervik og
Lita Sehlin, Protokoll: Kari Schøyen Paulsberg og Lisbeth Nilsen. Signering: Mariann
Rustad Mathiassen og Elisabeth Røysland.

3.

Godkjennelse av innkallingen. Innkallingen kom to dager for sent pga forsinkelse fra
Bring. Ingen motforestillinger. Godkj ent.

4.

Godkjenning av dagsorden. Premieutdelingen skulle ikke vært med, ellers ingen
motforestilling. Godkj ent.

5.

Styrets årsberetning ble lest opp av Bente Løseth. Godkjent.

Avlsrådets årsberetning ble lest opp av Gitte Hjort Sørensen.
Kommentarer til årsberetning fra E. Røysland vedrørende hvorfor voksne langhår ble
registrert med resultat når det var anmerkning, men ikke voksne korthår. Avlsrådet
v/G.H. Sørensen svarer at dette hadde ikke avlsrådet morta*tt når det gjelder korthår.
Årsberetningen ble godkjent.

6.

Regnskap opplest av Bente Løseth. SpørsmåI fra Gitte Hjorth Sørensen anghøye
utgifter til Colliebladet. Redaktørens svar: Bytte av nytt trykkeri vil spare klubben for
ca 25 000,- i året. Byttet trykkeri i slutten av 2012 så resultatet vil bli mer å bespare.
Forslag om det er mer å bespare ved å bytte til A5 utgave, evt bytte trykkeri. Dette
skal bli videre undersøkt. Klubben har kjøpt ny henger som har kostet mye på
innkjøpsposten som ikke var budsjettert. Regnskap godkjent.

7.

Innkommet forslag fra Lise-Lotte W Hoffinoen ang endring av lovtekst i forbindelse
med valg av komitder på GF. Lar man teksten stå som i dag, velget man fot at det er
GF eller styret som skal velge komite. Forslaget var vanskelig å forstå og etter en
diskusjon ble det skriftlig avstemming på et endringsforslag pga. uenighet om hva som
skal stå i lovteksten.
Endringsforslag: Skal styret velge komitder, unntatt valgkomite? Avstemming; Ja 15
stk. Nei 10 stk. Forslaget ble forkastet da det ikke var 213 flertall. Blir stående som i
dag.

lnnkommet forslag fra Ellinor Monsen ang NKK's rasekaring/årskaring. Uenighet om
forslaget. Avstemming: Ja 6 stk. Nei 19 stk. Forslaget ble nedstemt fordi det trengs
kfn I resultat i NKK for å bli årets mestvinnende.
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Innkommet forslag fra Gitte Hjort Sørensen. Forslag til utstillingskomitd, som velges
av GF.
Hvis det endres til arbeidsgruppe, faller forslaget, da ikke GF skal stemme over dette.
GF oppfordrer styret til å oppnevne en slik arbeidsgruppe. Forslaget blir tnrkket fra
Gitte.
8.

Fastsettelse av kontingent. Styret foreslår ikke å heve

kontingenten. Vedtatt.
9.

Budsjett.
Kommentarer: Star ikke antall medlemmer
Endring: 0 i inntekter for avlsrådet.
Budsjett godkjent.

10.

Valg.
Revisor og vararevisor ikke oppnevnt. GF gir styret
godkjenning tilå finne dette. Forslag til styret og verv ble enstemmig godkjent.
kandidatene til Brukskomiteen ble presentert. Det ble foretatt skiftlig valg fordi
Elisabeth Røysland var mot innvalg av Ellinor Monsen og Mariann R. Mathiassen.
For E. Monsen ble det stemt 14 for,9 mot og 3 blankt. For M.R Mathiassen ble det
stemt 17 for,6 mot og 3 blankt. 1 poststemme for på hver av personene.
Ved valg til brukskomite foreslår GF at ett medlem sitter i 1. år første året, og deretter
evt gjenval gfor 2 ar ved neste GF, slik at ikke alle medlemmene blir skiftet ut
samtidig og at det blir en overlapping. Lill Øhlund ble foreslåU for I år.
Medlemmene ble valgt inn med flertall.

Christian ble takket for innsatsen for 4 år i styret, med blomster overrekkelse.
Anne Ask ble takket for innsatsen for I år i styret, med blomster overrekkelse.
Bente Løseth takket for oppmøte

til GF.

Etter Generalforsamling ble det premieutdeling.

Referenter
Lisbeth P KNilsen og Kari Schøyen Paulsberg.

Signatur Mariann R. Mathiassen

