
 

Protokoll til generalforsamling 
2017 

 
 
 
 

Sted: Nebbenes Kro Nordgående 
Østre Hurdalveg 162, 2074 Eidsvoll Verk 

 
Dato: 06.05.2017 

Kl.: 13.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

javascript:ImageManager.populateFields('nck_logo.jpg')


 

Dagsorden: 
 

1. Åpning – 25 stemmeberettiget 
   

2. 
- Valg av møteleder 

Geir Smedby 
- Valg til tellekorps 2 stk. 

Hilde Bjørnstad & Tor Håkon Bjørnstad 
- Skrive protokoll 2 stk. 

Veronika Tørum & Karin Schøyen Paulsberg 
- Signere protokollen 

Lars Erik Henriksen & Irene Tempelen 
 

   
3. Godkjennelse av innkallingen 

Godkjent 
 
4. Godkjennelse av dagsorden 

Godkjent 
 
5. Svindelsaken – gjennomgang av saken 

Forslag på GF: Saken ligger i bero i påvente av evt. andre bevis for så å gjenoppta 
saken og er fortsatt åpen sak hos politiet – enstemmig vedtatt 

 
6. Årsberetning 

Enstemmig godkjent 
 

7. Regnskap 
Godkjent, 23 for og 2 imot. 
Regnskap godkjent og styret legger ut regnskap med noter i neste collieblad 

 
8. Kommende års budsjett 

Godkjent, enstemmig 
Kommentarer til budsjett: Fjorårets budsjett etterlyses for sammenligning. Tas til 
etterretning til neste GF. 

 
9. Innkomne forslag (Se de enkelte sakene) 

 
10. Fastsettelse av kontingenten 
 

Enstemmig godkjent 
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11. Valg 
75 stemmeberettiget til valget inkl. forhåndsstemmer. For å bli valgt til et verv, må 
kandidaten få minst 39 stemmer. 

 
For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for inneværende år. 
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9 Innkomne forslag 
  

Sak nr. 1 
 
Sak til Generalforsamlingen 2017.  Innsendt av Ellinor Monsen 

Instruks for valgkomite i Norsk Collieklubb 
 
Avstemning:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
 

Sak nr. 2 
 

Sak til GF 2017. Innsendt av Ellinor Monsen 
 
Forslag 1 A. Avgi  stemme på saker ved hjelp av fullmakt. 

Det tillates å stemme på saker ved klubbens Generalforsamlinger ved fullmakt. Hvert 
medlem kan maksimalt ha 2 fullmakter. 

Dette krever en lovendring. Det som står med rødt angir endringer i loven. 

Avstemning:  
 
Forslag 1A vedtatt 23 for og 2 imot 
Forslag 1B frafalt 
 
 

Sak nr. 3 
 

Sak til GF, innsendt av Elin Lund 
 
Forslag Lovendring 

KAPITTEL 4 – STYRET M.V. 

 
Styret ønsker å stille motforslag: 
Styret ser det som nyttig og positivt at styret er representert i særkomitèene. Dette for å oppnå et 
tettere, bedre samarbeid og kommunikasjon mellom styret og komiteene.  Styret er av den oppfatning av 
at det også blir lettere for særkomiteene å få fremmet og behandlet sine saker på en grundigere måte, 
dette da det lettere vil kunne fremkomme et bredere syn på komiteens tanker om de aktuelle saker som 
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eventuelt skal behandles av styret. Derav også raskere saksbehandlingstid. Komiteene vil også på samme 
tid være representert på styremøtene.  
Styret poengterer også dette med det økonomiske aspektet. Hvis særkomiteene allerede er 
styrerepresentert så bortfaller eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med styremøter. Det har for 
øvrig tidligere vært deltakelse av styrets medlemmer i flere særkomiteer og er ikke noe nytt. 
 
Forlag til ny lovtekst: 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å 

- lede klubben mellom generalforsamlingene 
- avholde Generalforsamling 
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet 
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for særkomiteer 

(avlsråd, bruks- og aktivitet, redaksjon) Styret (hovedstyre eller vara) skal være representert i 
særkomiteene  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret (hvis ikke valgt på GF) 
- oppnevne representant til NKK-regionen 

 
 
Avstemning:  
 
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises: Enstemmig avvist 
 
Motforslag til styret godkjennes eller avvises: Enstemmig godkjent med endring av «skal» til «kan» 
 
 

 
 
Sak nr. 4 
 

Sak til GF, innsendt av Elin Lund 
 
Tilleggs forslag GF vedtak. 
 
Det ønskes også å be GF fatte vedtak på samme sak. Slik at det gjøres gjeldene fra D.D. 
Og som et alternativ dersom lovendring ikke får flertall. Samt i påvente av godkjenning fra NKK. 
 
 
Avstemning:  
 
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises: Enstemmig avvist 
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Sak nr. 5 
 

Sak til GF, innsendt av Elin Lund 
 
Styret skal gjennomgå protokoller fra GF og samle alle vedtak som er fattet av GF disse skal være et 
vedlegg til NCK sin lov. Dette innen utgangen av august mnd.  
 
Avstemning:  
 
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises: Enstemmig avvist 
 
 
 
 

 
Sak nr. 6 
 

Sak til GF, innsendt av Elin Lund 
 
NCK har mange eiendeler. Deriblant tlf, cd med dataprogrammer. Alle tidligere utgaver av CB, og et 
bibliotek 
Samt mye mer. 
Styret sammenfatter en liste over eiendeler og hvor disse befinner seg. Dette så alle får oversikt over 
hva klubben faktisk besitter av utstyr midler. Samt ivaretakelse av disse. 
 
Avstemning:  
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises: Enstemmig avvist 
Styrets motforslag enstemmig godkjent: 
Styret og komitemedlemmer pålegges å føre material liste over klubbens eiendeler og til enhver tid 
holde den oppdatert. 
Nye innkjøp gjennom året påføres med dato for styrets godkjenning. 
Avskrivninger påføres også med dato og begrunnelse. 
Listen/listene skal gjennomgås og offentliggjøres på GF 
 
 
 
 

10 Fastsettelse av kontingenten 
 
Styret foreslår at kontingenten ikke endres: Enstemmig vedtatt 
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Protokottfører:

Veronika Tørum

Signatur protokott:

/u*Eik [luoiuru^
Lars Erik Henriksen

Vedtegg:

Vatgtiste med resuttat

I



STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 6.5.2017 NCbbCNCS

Nordgående Kro, k[. 13.00 - Resultqt

U ndertegnet tetlekorps :

Verv Navn lnfo JA NEI Btank

Vatg tit styret:

Styreteder Birgit O. Brattistuen

Nestteder (2 år) Bente Løseth IU 3a ,f er
Nestteder (2 år) Lise-Lotte Wu[ff, gjenvatg 5,1 a r5
Nestteder (2 år) Unn S. Pedersen r+ j7 v4
Styremedtem Hilde Mathisen

Styremedtem Hilde Jensen

Styremedtem (2 år) Margunn Horstad, gjenvatg (,': €') e +
Styremedlem (2 år) Catharina Engebretsen,

gjenvatg 6+ L+
( i1

Styremedlem (2 år) Wenche Kaasa IC vq ,Q.ø
Styremedtem (2 år) Anita Ragnarsdotter r4 1r.

a-1 ILd, I

Styremedtem (1 år) Barbro Werner Bø 5b a r'r
Varamedlem (1 år) Geir Smeby AL U) a
Varamedlem (1 år) Kjersti Rosmæl tr.1 a V
Varamedtem (1 år) Lene Lysheim 1--._/( )

"?to:, tq
Varamedtem (1 år) Sotveig B. Steinnes 3u, .x-(_t lc)
Valg tilvalgkomite:

Leder Astri Hedenstad

Medlem Eltinor Monsen

Medtem (2 år) Rikke Brudevotl b4 a rt
Varamedlem (1 år) Laila Storå ,,11 t'\

)v ta t1
Varamedlem (1 år Kjett-Otaf Nordeng i,l '7>a: T+
Valg ti I revisor/vararevisor:

Revisor (1 år) Unni 5. Hotbrook, gjenvatg k,5 q
Vararevisor (1 år) Torit[ Knutsen J.-(/t o x

$)* {0, -gx,rta
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