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Protokoll for 
Generalforsamling 2018  

 
Norsk Collie Klubb 

 
 

Sted: Nebbenes Kro Sørgående 
Østre Hurdalveg 185, 2074 Eidsvoll Verk 

 
Dato: 25.03.2018 

Kl.: 13.00 
 

 
 
 
 
 
 
  

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


 

Dagsorden (endret ift. utsendt innkallling): 
 

1. Åpning 
 

2.  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, 
innkalling og dagsorden 

   
3. Valg Møteleder/Ordstyrer 

Valg til tellekorps – 2 stk. 
Valg av skrivere til protokoll – 2 stk. 
Valg til signatur protokoll – 2 stk. 

(Både protokollskrivere og de 2 som signerer, blir til etter GF er slutt og får signert 
protokollen slik at den kan publiseres rett etter GF) 

  4. Årsmelding styret, avlsråd & brukskomieen 
5. Regnskap 2017 med noter med revisors beretning 
6. Budsjett 2018 
7. Fastsettelse av kontingenten 
8. Innkomne forslag 
9. Valg – årsberetning fra valgkomiteen 
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1  Åpning av GF 
 
2 Godkjenning eller nekte stemmerett for medlemmer, 

godkjenne forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden 
 
 25 møtende, 38 fullmakter, 42 forhåndsstemmer mottatt 
 Innkalling godkjent 

Endringsforslag på antall collieblader fra styrets forslag om nedgang til 3, enstemmig vedtatt å 
gå ned til 2 stk. pr. år. 
Dagsorden vedtatt endre til å flytte kontingent og budsjett til etter saksgjennomgang - godkjent. 

 
 

3 Valg av møteleder/ordstyrer 
 Geir Smeby valgt  

 
Valg av tellekorps 
Rikke Cecilie Hjorth Bergh, Tor-Håkon Bjørnstad valgt 

 
 Valg av protokollførere 
 Catharina Engebretsen, Hilde Norum Bjørnstad valgt 

 
 Valg til protokoll signatur 
 Randi Narvesen, Irene Tempelen valgt 

 
 
 

4 Årsmeldinger 
Styrets årsmelding 
Gitte Hjorth Sørensen ønsket protokollført at oppdretterkonferansen var veldig bra. 
Godkjent 
 

Avlsrådets årsmelding 
Ønske om oversikt over int. ch. & nordisk ch. på hjemmesiden. Medlemmene oppfordres til å sende inn 
resultat på Int. CH/Nordisk CH/Utenlandsk CH 
Godkjent 

 
Brukskomiteens årsmelding 
Godkjent  
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5  Regnskap 2017 med noter 
Lise-Lotte Wulff vil ha protokollført at hovedklubbens gamle henger ble levert gratis til Avdeling 
Vestlandet. 
Godkjent 

 

6 Innkomne saker 
 
 
 

Sak 1 – Fra styret – Fullcertordningen 
Avstemming om støtte til å søke om å oppheve fullcertningen: 
 
Avstemming:  
 
For:  60   Imot:   3  Blank:  0 
 
 
 

 

Sak 2 – Fra styret – Colliebladet 
Avstemming av endringsforslag på 2 stk. Collieblad pr. år: 
 
Avstemming: 
 
For:  63   Imot:   0  Blank:  0 
 

Sak 2 – Fra styret – Endring i krav til dommervalg på utstilling i regi av NCK 
 
Styret ønsker å fremsette 2 delforslag: 
 
1) Forslag byttet med forslag 2) 
 
2) Generalforsamlingen gir tillatelse til endring i reglene slik at all-roundere med solide kunnskaper om 
collierasene (mange nok bedømminger på utstillinger) kan inviteres til å dømme på våre rasespesialer. 
Unntak er klubbens hovedutstilling, som skal være en rasespesialist. Tillegg til vedtak: 
Til enhver tid sittende styre skal konferere med collieklubbene i dommerens hjemland. Om nødvendig, 
har klubben 2 rasedommere på klubben hovedutstilling. Nye norske autoriserte dommere bør inviteres til 
å dømme en rasespesial. 
 
Avstemming: 
 
For:  63   Imot:  0   Blank:  0 
 

Sak 4 – Fra Gitte Hjorth Sørensen & Hilde Norum Bjørnstad – Svindelsaken 
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Sak til avstemning: Konvoluttene i svindelsaken åpnes og telles opp for å avgjøre hvem som ble tildelt 
stemmene. Vi som er blitt utsatt for dette svindelforsøk, ønsker å få saken belyst og avsluttet. 
 
Styreleder anmodet om at ikke denne saken skulle bringes opp i andre fora og dras inn i diskusjoner om 
andre ting. 
 
Gitte Hjorth Sørensen leste opp hele innholdet i saken sin. Hilde Norum Bjørnstad ønskes å presisere at 
hun var en av dem som var blitt utsatt for dokumentforfalskning og identitetstyveri. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan politiets arbeid hadde forløpt.  
 
Møtet ble stoppet, da et medlem hadde foretatt lydopptak av generalforsamlingen og alle innlegg og 
synspunkter fra alle deltakerne, uten å ha innhentet tillatelse. Medlemmet nektet å etterkomme beskjed 
om å slette lydopptakene, noe medlemmet avslo og forlot møtet. Ved oppfordring fra flere deltakere på 
vei ut, ble flere truet med anmeldelse hvis de ikke lot medlemmet komme ut. 
 
Geir Smeby ønsket protokollført at denne typen adferd er helt uakseptabel. Saken ble besluttet diskutert 
etter ordinært møte. 
 
Avstemming om åpning og opptelling av stemmesedler: 
 
For:   62  Imot:  0   Blank:  0 
 
Resultat (antall stemmer fra 21 konvolutter): 
 
Tom Lund:  21  Hilde Mathisen: 12  Barbro Bø Werner: 6 
 
MayBritt Rødland: 5 Vibeke Iversen: 11  Tore Grønhaug: 17 
 
Therese Klungervik: 13 Anita Østerbø: 11  Unni Holbrook : 14 
 
Gretha F. Uleberg: 15 Elin Lund:  21  Lill Kristin Nilsen: 3 
 
Anita Ragnarsdotter: 3 Heidi Line Olsen: 4  Heidi Helle:  5 
 
Astri Hedenstad: 2 Margunn Horstad: 3 
 
Det ble besluttet at styret skulle ta saken videre med politiet og eventuelt overføres til Oslo Kripos for 
videre etterforskning. 
 
Enstemmig vedtatt 

 

  

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


 

Sak 5 – Fra styret – Implementering av ny lovmal 
 
Ny lovmal ble godkjent med endringer til følgende paragrafer: 
 
 
§ 3-2 MØTE OG STEMMERETT 
 
Endringsforslag fra Christian W. Egeberg om å endre til 3 uker: 
For:    5  Mot:  54  Blank:  3 
 
Opprinnelig forslag blir stående. 
 
  
§3-3 INNKALLING  
 
Endringsforslag fra Christian W. Egeberg om å endre fra 8 til 10 uker, fortrinnsvis i Colliebladets 
Julenummer. 
 
Godkjent 
 
 
§3-4 GF’s OPPGAVER 
 
Punkt I skal fortsatt være med i innkallingen. 
 
Endring til innsending av kandidater endret til: skriftlig/epost til valgkomiteens offisielle epostadresse. 
 
Godkjent 
 
§3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Forslag fra Christian W. Egeberg om å endre tilbake til 10% fra styrets forslag om ¼ 
 
Styrets forslag: 
For:  48  Mot:  10  Blank:  4 
 
Christian W. Egeberg ønsket protokollført at det var en innskrenking av medlemmenes rettigheter. 
Ellinor Monsen ønsket protokollført at det var en tillitserklæring til styret. 
 
KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER 
  
§ 6.2 TOLKNING AV LOVEN 
Christian W. Egeberg ønsket denne paragrafen slettet slik at NKK får mulighet for å tolke hele klubbens 
lov. 
Avstemming: 
For:  10  Mot:  52 
Styrets forslag godkjent. 

Ny lov for NCK godkjent enstemmig med endringsforslag. 
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Fastsettelse av kontingenten
Styret forestår at kontingenten ikke endres/økes med kr. 25,00.
På grunn av vedtak om utgivetse av 2 stk. Coltiebtad pr. år, trakk styret forslag om å øke

kontingenten med kr. 25,00
Uendret kontingent enstemmig vedtatt.

BUDSJETT 2018
Enstemmig gdkjent.

Valg8

Godkjent. Geir Smeby ønsket å gi honnør ti[ valgkomiteen for godt utført arbeid.

Referenter:

Hilde Norum Bjørnstad Catharina Engebretsen

Årsberetning fra valgkomiteen

Signatur:

Randi Narvesen

' 
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liene Tempeten

Saken vedrørende tydopptak i saten av et dettakermedtem, bte det besluttet at styret får futlmakt tit å

behandte saken videre ifm. eventuette disiptinære reaksjoner og politianmetdelse.



RESULTAT AV STEMMEAVG IVN ING

GENERALFORSAMLI NG 25.3. 201 B

Verv Navn lnfo JA NEI BLÅNK

Vatg tit styret:

StyreLeder (2 år) Birgit O. Brattistuen (gjenvatg) Vatgkomiteens innsti lting 5)
Nestleder Lise-Lotte Wulff Hoffmoen lkke på vatg

Styremedtem (2 år) Hitde Mathisen (gjenvatg) Vatgkomiteens innstilling 5l 4
Styremedtem (2 år) Hitde Jensen (gjenvatg) Vatgkomiteens innstitting S\ 5
Styremedlem Margunn Horstad lkke på vatg

Styrernedtem Catharina Engebretsen lkke på valg

Styremedtem (2 år) Geir Smeby (ny) Vatgkomiteens innstitting SI 6
Det skat vetges 3 styremedtemmer for 2 år.

Varamedtem (1 år) Tor-Håkon Bjørnstad (ny) Vatgkomiteens innstilting SI S
Varamedtem (1 år) Kjersti Rosmæl (gjenvatg) Valgkomiteens innstilting .'.1 I
Varamedtem (1 år) lrene Tempeten (ny) Valgkomiteens innstiIting 5\ §
Det skal velges 3 varamedlemmer for 1 år.

Valg tit valgkomite:

Leder (2 år) Linda Mitts (ny) Valgkomiteens innstilling tu 3 \
Medtem (2 år) Ellinor Monsen (gjenvatg) Valgkomiteens innstitting .5'l L{

Medlem Rikke Brudevotl lkke på vatg

Varamedlem (1 år) Laita Storå (gjenvatg) Valgkomiteens innstiIting 5q 2
Vatg ti I reYisor/Yararevisor:

Revisor (1 år) Unni S. Hotbrook (gjenvatg) Vatgkomiteens innstitting §å
Vararevisor (1 år) Torit[ Knutsen (gjenvatg) Valgkomiteens innstitling Sb

!*k,f. t.{Ce^{.;e - §e.glr I a{-u,LBe+--}


	Protokoll_GF2018
	Protokollunderskrift
	Stemmeresultat2018

