Protokoll til årsmøts 2O21for Norck Collia klubb
Orgonkarjcn*nuryffilsr; 998381894
Møtot er blitt gjonnornført heldigitalr fra r" aprifi

kt.lt:oo titit.

aprit kl" Tg:oo.

Antall deltagere:85,
Følgenda saker ble behsndlet på årsnrøtet:
t. Godkiennøloa av innkrlling

Godkjennalæ av innkalling
http://www. nck.no/gfxlpdf/GFEOZ'I/tnnkalling-SF-20?1 Final.pdf
Vedtak
FOR - §odkienner innkalling

Åntall stemmer for:67
Åntall stemrner rnot:3
Antalt blanke stemnler: 7
FlertaIskrav: l',1*rmalt ($0%]
2. Godkjannelse av protokoll signatur
§tyret harforespu't: Hilde hlorum Ejørnstad og lngrid Marie Fretheim

Vedtak
FOR

Godkjenner styrets forslag til protokcll signatr.rr
Antall stemmer far;74
Antall stemrner rnot: ''l
Åntall blanke stemrner: 4
Ff

ertalfskrav: frlorma lt (507o)

3. Godkjenneke av styrets årumelding 2$2O

Viser til saksdokumenter i innkalling

Vedtak
FOR Godkjenner styret* årsberetning

Antail sternrner for; 55
Antall stemmer mot: O
Antall bianke siemrner: S
F{erta ll skrsv:

l{ormalt (507o)

4. Godkjennels€ av Avlarådstr årømelding
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Viser til eaksdokrirnenter I innkalling

Vcdtsk
FOR -

§odkjenner avslrådets årsmelding
Antall sternmer for: 64
Antall stemmer mot: O
l\ntat[ blanke stemmer: 1O
Flertall*krav; Ftorrnalt {50%)
5. Godkjennal** av redakrionens årsmelding

Viser til saksdokumentor i innkalling

Vedtak
FO§ Godkjenner redask*jonens årsrnelding
Antall sternmar for: 69
Antall sternrner mot: 0
Antall blanke sternnrer: ?
Flertaltskrav: Normalt {507,)
5. God§*nnalee av brukskorniteens årsnnelding
Viser til saksdokurnenter i innkalling

Vedtak
FOR -

Gadkjenner hrukskomiteens Brsmelding
Antall stomrner for: 66
Åntall sternrner mot: O
Åntall blanke sternmer: 4
Flertallskrav: trJormalt (5O%)

7.

God§enneloa av Yalgkomiteens årsmelding

Viser til eeksdokrrnenter i innkalling

Vedtek
FOR -

§odkjenner valgkomiteens årsrnelding
Antall stsnnmer tqr:61
Antall stemmer mrt:
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Antall bla*ke rternr,nar: 7
Flmrtall*krav; Normak (50%)
8. §odkjønnlng ev ragnrkap 2O1€

Visar til rak*papirør i innkalling

Vadtak
FOR "

§odkjønnor regn*ltap 2S19
Antall eternrner for: 6O
Åntall stsrnrnor mot; O
Antall blenke sternmer:

I

Flertallskrav: Nomalt (§O-96)

$. Godkjenniqg
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regnck*p ?020

Viser til sak*papirer i innkalling

Vadtsk
FOR.
Godkjenner regnskap 202CI

Ant*ll stemrnerfor: 59
Antall sterflrner rnot: 1
Antåll blanke st*rnmer;1S
Flertallskrav: Nornralt (5CI%)
1O.$ak 1 - Endring av

loven'styrat

E*dring av awnitt undsr innkalting til ordinært GF * endring fra 6 til I uker, slik al det
er ens for både forsiag tit kandidater og innsending av forslag tif *aker.
F

Eksisterende |outeksr:
F) Fbrslag til kandidater på valg. Forslag

$

kandidater rnå ræra Valgkomitsen i

hende/poststernplet senest 6 uker før møtedato.

Nytt forslag:
F) Forslag til kandidater på valg, Forslag på kandidatermå værå Valgkomiteen i

he*delpoststamplet rene*t

I

uker førmøedato.

Styrets innstilling
§tyret rnener d*t ar ms€t henaiktsrnegsig rned lik tid*frist for både sak og kandidat til GF.
Dette vilg,iørs samkjøring mellom §tytet CIg va§komite erbeidtt anklere
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FOR

§tøtter endring*{or*laget

Antallstemm,6rfor:64
Antall stemmermot: 1
Antall blanka stemmen 7
Fisrtallekrav: To rediedaler (67%)

§ak å - trly fytka*inndeling - etyrat
Med bakgrunn i den nye fylkesreformsn

11,

srern

trådre i kraft O1.O'I.ZO2O |rar NCK idet nye

Vikan flera underavdalinger.

§tyret ønsker sorn følge av dette å slå qarnman dagans avdelinger til en undaravdeling

Vikenl0slo.
Bakgrunnon for dette er at ingen av de aktuelle avdalingene er pr i dag oppe og går som
aktive avde{inger og opereres med kontaktpersoftår"

§tyret ønsker å opprettholde ulike ko*taktpersoner rundt i denne avdeling for å ku*ne
skape aktiviteter for medlemmene tilknyttet avdelingan.
En sammenolåing til an fetle* avdeling Vikan/Oslo vil NeK være cppdatert i forhold til
den foretatte fylkessanrmen*låingen.

D* øvr§e avdelingene er ikks berørt i like stor grad og ør aktive evdetinger hvor hvert
enkelt s§ra må te *tilling til dette ved pine år*møter.
Åvde{ing nord er ikka geografirk bsrørt sorn følge av den nye reformen.
Forsløg tilvedtak:

Avdallng*ne Østfold, Buskerud og O$o- &Akershus slås sammen tilMkenl*slo sorn

føigeav den nya fyikosrefarrnen.
Avdelingen vi{ bli delt opp i ulike s*ner rned respefttive kontahpersoner.

lledtak
FOR

Støtter forslag

Åntall sternmerfor:60
Antall st*rnrn*r mot 4
Antall blanke etarrrrnsr: S
Ftertalftkr*v: Normeh (5O%]
1å.Godkjenning av bud*jafl 2O?1
Visar til sakpapirer i innkalling
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FOR

§odkjenner budsjett 2021
Åiltall §t*rd]mer fcr: 55
Antall stamrnsr mot:1
Antall blanke sternrner: 12
Flertallskrav: Ittormslt (5O%)
'13.

Valg av tlllitøvolgte

Følgende ble valgt:
Styreleder: §tyreleder - 2
Tor-Håkon Bjørnsted
§tyrernedlemrner; Styremedlern - 2 år: Hilde Jensan. §tyremedlem - 2 år: Lil[ Kristin
Nitsen, Styremedlern - 3 år: Jee nette §ørlie, \/ÅL§KOMITE Leder - 2 *r: Ellinor Monsen
VALGKOMIIE Medlem - 2 ånAnne.tngcborg Halsbog

år;

,

Varamedlsrnrner: S§re Varamedlem - 1 år: Geir §medby, §tyre Varamedl*m - 1 år: Birgit
O. Bratlistuen , §tyre Varamedlenr - 1 år: Hilda Mathi*n, REVI§OR Varamedlem - 2 år:
§issel Ekhougen,VAL§KOMfTE vararnedlem - 1år: Monika Drevland Nilsen
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Vedlegg til protokoll
Følgende ble valgt:
Styreleder

Styreleder - 2 år: Tor-Håkon Bjørnstad (63 stemmer)
Styremedlem

Styremedlem - 2 år: Hilde Jensen (56 stemmer)
Styremedlem - 2 år: Lill Kristin Nilsen (48 stemmer)
Styremedlem - 2 år: Jeanette Sørlie (49 stemmer)
VALGKOMITE Leder - 2 år: Ellinor Monsen (52 stemmer)
VALGKOMITE Medlem - 2 år: Anne Ingeborg Halsbog (57 stemmer)
Varamedlem

Styre Varamedlem - 1 år: Geir Smedby (50 stemmer)
Styre Varamedlem - 1 år: Birgit O. Bratlistuen (41 stemmer)
Styre Varamedlem - 1 år: Hilde Mathisen (56 stemmer)
REVISOR Varamedlem - 2 år: Sissel Ekhougen (55 stemmer)
VALGKOMITE varamedlem - 1 år: Monika Drevland Nilsen (46 stemmer)

