Styremøte/hastemøte 28 september 2017
Fysisk Birgit, Geir og Hilde, med pr tlf Lise-Lotte, Margunn
Catharina og Hilde M. Gyldig forfall Kjersti og Barbro
Styret har mottatt følgende mail datert 27.9.2017:
Styret i NCK
Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb
På vegne av meg selv og undertegnede medlemmer av Norsk Collie Klubb (NCK)representerer vi nå mer
enn 10% av medlemsmassen, som ønsker ekstraordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb.
Jfr. Norsk Collie Klubbs lover
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan
fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Agenda for ekstraordinær generalforsamling:
Full gjennomgang av regnskapet for 2016 med bilag.
Revisor som har godkjent regnskapet 2016 må møte for redegjørelse, og fremleggelse av det hun besitter i
forhold agendaen til møtet.
Vi kan skaffe til veie lokaler som styret kan benytte til ekstraordinær generalforsamling.
Disse er gratis og vil spare NCK for leie.
Vi oppfordrer NCK til å benytte seg av dette for å spare penger.
De gratis lokalene er på Cowi hovedkontor i Oslo med gode forbindelser til offentlig transport og
parkering.
Adressen er
Karvesvingen 2
0579 Oslo
Vi imøteser innkalling til ekstraordinær generalforsamling snarest mulig og helst innen 3 uker.
Unntas fra offentligheten paragraf § 13.
Vedlegg 1
Navn på de som har signert kravet - Navnene på kravstillere er anonymisert

Vedlegg 2
§ 13. (taushetsplikt). Forvaltningsloven

Vedlegg 2
Forvaltningsloven
§ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1)

noens personlige forhold, eller

2)

tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig
betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen
angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre
forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger
som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i
punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi
slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller
ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for
andre.

Lars Erik Henriksen

Styret avventer krav pr.post med signaturer
Sekretær Hilde J

