Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Sted: Digital generalforsamling via Teams (Pga Covid-19)
Tid: Tirsdag 2. mars 2021 kl. 18.00.
Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Arvid Holme, ønsket velkommen til denne digitale
generalforsamlingen og forklarte kort bakgrunn for hvorfor denne gjennomføres digitalt. Han
gav deretter ordet til Vidar Gjertsen fra Serit Bergen som gikk gjennom selve
gjennomføringen og funksjonene i Teams.
Totalt var 42 stemmeberettigede medlemmer til stede, samt 18 fullmakter, totalt 60 stemmer.

Sak 1 - Konstituering
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg av fullmaktskomite
Valg av møteleder og sekretær
Valg av tellekorps
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Godkjent uten kommentarer.
a) Valg av fullmaktskomité.
Arvid Holme foreslo Nina Hagesæther og Bjørg Boneng. Valgt ved akklamasjon
b) Valg av møteleder og sekretær.
Arvid Holme foreslo Bjørnar Boneng som møteleder og Marit Bjercke som sekretær. Begge
ble valgt ved akklamasjon.
Møteleder tok over og orientert så om hvilke retningslinjer som ville bli fulgt og regler for
møtegjennomføringen.
c) Valg av tellekorps
Nina Hagesæther og Bjørg Boneng ble foreslått og valgt som tellekorps.
d) Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble enstemmig godkjent
e) Godkjenning av saksliste.
Sakslisten ble godkjent
f) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Bjørn Dahl og Geir Heggertveit ble foreslått og valgt.

Sak 2 – Årsberetninger
a) Styrets årsberetning
Møteleder gikk gjennom hovedtrekkene i årsberetningen.
I overskriften til Topp Treff Sør, sto det feil årstall med 2019. Det skulle selvfølgelig stå 2020.

Følgende ba om ordet under styrets årsberetning: Ingrid Arnkværn, Marit Bjercke, Geir
Søgård
Styrets rapport ble enstemmig godkjent med disse kommentarene.
b) Avlsrådets rapport
Under presentasjonen av «Store prestasjoner i 2020» var det skrevet inn at Fierrásfjellet's
Lyng hadde blitt champion i Rallylydighet. Det stemmer ikke. Hun har fått en mellomtittel som
er: Norsk Rallylydighet klasse 2.
Følgende hadde kommentarer under avlsrådets rapport: Arild Dahl, Mona Himo Aakervik,
Pål Anders Wang,
Avlsrådets rapport med denne endringen over ble deretter enstemmig vedtatt.
Sak – 3. Regnskap m/revisors beretning
Møteleder gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet, samt revisors rapport. Geir Søgård
gav utfyllende kommentarer til regnskapet.
Følgende hadde kommentarer: Pål Anders Wang, Arvid Holme, Gabrielle Cappelen, Ragnar
Dekke, Marit Røberg, Arild Dahl, Thomas Tollefsen, Geir Heggertveit,
Vedtak: Regnskapet med balansen ble sammen med revisors rapport, enstemmig
godkjent

Fra sak 4 er det 43 deltagere i møtet.
Sak – 4. Innkomne saker
Sak a) Krav til større fokus på helse i vår rase med full åpenhet rundt arvelige og antatt
arvelige lidelser
Forslagsstiller, Ingrid Arnkværn redegjorde for bakgrunnen for sitt forslag. Deretter gikk ordet
videre til Geir Søgård som gav utfyllende kommentarer på vegne av styret.
Videre hadde følgende kommentarer under dette punktet: Bjørn Dahl, Wenche Dekke,
Ragnar Dekke, Geir Heggertveit, Mona Himo Aakervik, Eskild Bothner, Nina Kjelsberg, Arild
Dahl, Arvid Holme
Forslagsstiller ønsker et endringsforslag på sitt innsendte forslag. Det forslaget som da skal
stemmes over er som følger:
* Krav til større fokus på helse i vår rase med full åpenhet rundt arvelige og antatt arvelige
lidelser
* Med det kynologiske ansvar for rasen som klubben har og for å sikre sunn hundeavl må
NGK
* Til enhver tid kunne vise til en oppdatert RAS for inneværende 5. års periode (uavhengig av
tekniske utfordringer hos NKK) med klare mål for de helseutfordringer rasen har og hvilke
tiltak som gjennomføres

* Antall registrerte sykdommer meldt avlsrådet og reg i DataHound skal fremgå av
Årsrapporten – antall av både offentlige og ikke offentlige innmeldte sykdommer spesifisert
pr kjønn og hvor mange av disse som har egne avkom, er avlsgodkjente og om de er etter
avlsgodkjente foreldre.
* Krav til oppdrettere ved registrering av valpekull om at begge foreldredyr har alle fersk
helseattest ved paringstidspunkt.
* Hundeiers Godkjenning for offentliggjøring/registrering av kliniske diagnoser i Dogweb bør
innhentes ved Eierskifteregistrering slik at Veterinærer innehar en blankofullmakt for dette.
Ber NGK søke NKK Hovedstyre/Sunnhetsutvalg for gjennomføring.
* Oppfordre NKK til felles innsats i forhold til kloløsning blant alle de raser som er kjent berørt
av denne.
Ved votering over det nye forslaget ble det avgitt følgende stemmer:
5 stemmer for forslaget
54 mot forslaget
2 blanke stemmer
Vedtak: Forslaget falt

Sak 5. Planer for drift og aktiviteter 2021
Møteleder orienterte kort om planene for 2021. Ytterligere planer og endringer vil skje
fortløpende og vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside.
Ragnar Dekke hadde en kommentar som Geir Søgård svarte på.
De fremlagte planene ble tatt til orientering.

Sak – 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Styrets innstilling:
Medlemskontingenten til NGK for 2022 fastsettes til:
Hovedmedlem med tidsskrift kr. 460,Husstandsmedlem kr. 230,Hovedmedlem uten tidsskrift kr. 300,Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak – 7. Budsjett for 2021
Geir Søgård gikk kort gjennom budsjettet.
Styrets innstilling:
Forslag til budsjett for 2021 vedtas. Styret gis fullmakt til å foreta eventuelle omdisponeringer
innenfor den samlede budsjettmessige ramme og til å tilpasse budsjettet til kontoplan.
Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt

Sak 8. Valg
Leder i valgkomiteen, Bjarne Engen fikk ordet
I henhold til lover i NGK, er det gitt informasjon om og gitt muligheter for forhåndsstemmer.
Valgstyret hadde ikke mottatt forhåndsstemmer pr post til årets generalforsamling.
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Navn

Periode

Innstilles til

Arvid Holme

Ikke på valg

Leder for et år

Thomas Tollefsen

Ikke på valg

Nestleder for 1 år

Pål Holden

På valg – velges for 1 år

Styremedlem

Fredrik Weberg Larsen

Ny – velges for 2 år

Styremedlem

Henriette Hansen

Ny – velges for 2 år

Styremedlem

Marit Røberg

På valg – velges for 1 år

Varamedlem

Wenche Porsanger

Ny - velges for 1 år

Varamedlem

Varemedlem Marit Røberg velges som varamedlem 1 og Wenche Porsanger som
varamedlem 2.
Alle valgt ved akklamasjon.

Valgkomite:
Navn

Periode

Innstilles til

Mona Himo Aakervik

Ikke på valg – 1 år igjen

Leder av komiteen til GF i 2022

Kristin Bothner

Ikke på valg - To år igjen

Leder av komiteen til GF i 2023

Rune Pedersen

Ny - Velges for 3 år

Leder av komiteen til GF i 2024

Kai Børge Amdal

Ny - velges for 1 år

Varamedlem

Valgkomiteen ble enstemmig valgt

Revisor / Varerevisor
Navn

Periode

Innstilles til

Kenneth Bergerud

På valg - velges for 2 år

Revisor

Odd Ivar Bjørnli

På valg - velges for 1 år

Vararevisor

Enstemmig valgt.
Møtet ble hevet kl. 21:20

Bjørnar Boneng
Møteleder

Marit Bjercke
Møtesekretær

Bjørn Dahl
Protokollunderskriver

Geir Heggertveit
Protokollunderskriver

