Protokoll
Generalforsamling
Sted: Nebbenes Kro Sørgående
Østre Hurdalveg 185, 2074 Eidsvoll Verk
Dato: 24.03.2019
Kl.: 13.00

Dagsorden:
1.
Åpning
2.

3.

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer,
innkalling og dagsorden (få bekreftet fra NKK advokat om avgivelse fullmakt under
møtet)
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.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmelding styret, avlsråd & brukskomiteen
Regnskap 2018 med noter med revisors beretning
Innkomne forslag
Budsjett 2019
Fastsettelse av kontingenten
Valg – årsberetning fra valgkomiteen

For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for inneværende år, gyldig medlemskap
er for medlemmer som har betalt innen 9.2.2019.

1

Åpning av GF

2

Godkjenning eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne
forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden

Oppmøte 22 deltakere, 1 uten stemmerett – 21 med stemmerett, 11 fullmakter registrert,
11 forhåndsstemmer mottatt
Enstemmig Godkjent
Note: Ønske om at innkalling utsendes pr. epost fremover i tillegg til hjemmeside.

3

Valg
Valg
Valg
Valg

av møteleder/ordstyrer – Geir Smeby
av tellekorps – Tor Håkon Bjørnstad/Christian W. Egeberg
av protokollførere – Hilde Norum Bjørnstad/Jeanette Sørlie
til protokoll signatur – Randi Narvesen/Svend Svendstad

4 Årsmeldinger
Styrets årsmelding
Enstemmig Godkjent
Note: Ønske om at årsmeldingen inneholder mer informasjon om hva styret har foretatt seg
Avlsrådets årsmelding
Enstemmig Godkjent
Note: Feil i oppgjørelsen for utstilling korthår i antall deltakere. Korthårs ch, som er på utlån
skal ikke stå i listen
Brukskomiteens årsmelding
Enstemmig Godkjent

5

Regnskap 2018 med noter

Enstemmig Godkjent

6

Innkomne saker

Sak 1 – Fra styret – Implementering av ny lovmal
Enstemmig Godkjent
Note: Note i paragraf 3-3 fjernes. Sjekke for evt. skrivefeil.

Sak 2 – Fra styret – Avdelingene
Endringsforslag:
Avdelingene skal arrangere utstillinger fortrinnsvis hvert år, kan eventuelt søkes om hvert annet år.
Dersom avdelingen strever med å få gjennomført utstilling, kan avdelingen søke hovedstyret om bistand.
Klubbvinner konkurransen utgår, dersom det ikke arrangeres minimum 5 NCK-utstillinger det aktuelle
året.
Ønsker ikke avdelingen å avholde utstillinger/uoff. utstillinger/stevner, må avdelingen vurdere å endre
status til kontaktgruppe, som må godkjennes på følgende GF.
Avdelingene står for alle aktiviteter i sitt geografiske område. Klubbkontaktgruppen kan arrangere treff,
kurs, mv., som ikke faller inn under utstillling/uoff. utstilling/stevne i sitt geografiske område.
Godkjent med 3 stemmer mot.

7

Budsjett 2019

Enstemmig Godkjent

8

Fastsettelse av kontingent

Enstemmig Godkjent

Dato:24.3.2019
Referenter:
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Signatur:
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Svend Svendstad

