Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Sted: Digital generalforsamling via Teams (Pga Covid-19)
Tid: Onsdag 2. mars 2022 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, samt
orienterte kort om hvordan Teams fungerer.
Deretter hadde leder et ønske om 1 min stillhet for Hanne Cecilie Bolstad – et mangeårig
medlem av messe- og utstillingskomiteen som nylig har gått bort.
Totalt var 43 stemmeberettigede medlemmer til stede, samt 28 fullmakter, totalt 71 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 Marit Bjercke. Valgt ved akklamasjon.
b) Valg av møteleder og sekretær.
Arvid Holme foreslo Geir Søgård 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
Linn Thorud og Jan Eilert Husfloen 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.
Nina Kjelsberg og Ole G Stenbrenden ble foreslått og valgt.

Sak 2 – Årsberetninger
a) Styrets årsberetning
Møteleder gikk gjennom hovedtrekkene i årsberetningen.
Styrets rapport ble enstemmig godkjent
b) Avlsrådets rapport
Følgende hadde kommentarer: Ingrid Arnkværn, Mona Himo Aakervik, Pål Ander Wang,
Arild Dahl, Bjørnar Boneng, Nina Kjelsberg, Elin Nesse, Gabrielle Cappelen
Avlsrådets rapport ble enstemmig vedtatt.

Sak – 3. Regnskap m/revisors beretning
Møteleder gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet, samt revisors rapport.
Vedtak: Regnskapet med balansen ble sammen med revisors rapport, enstemmig
godkjent

Sak – 4. Innkomne saker
Sak a) Generalforsamlingen 2022 gir styret fullmakt til å bevilge inntil kr 1.000.000, -

fra klubbens egenkapital til kloløsningsprosjektet.
Fredrik Weberg-Larsen fra styret redegjorde for bakgrunnen for forslaget. Deretter gikk ordet
videre til Geir Søgård som gav utfyllende kommentaret.
Videre hadde følgende kommentarer under dette punktet: Arild Dahl, Nina Kjelsberg, Ragnar
Dekke, Ola Dyrstad, Ingrid Arnkværn, Elin Nesse, Mona Himo Aakervik
Vedtak: Vedtatt, mot en stemme

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 Marit Bjercke svarte på, samt at Thomas
Tollefsen og Mai Lise Pedersen hadde ordet.
De fremlagte planene ble tatt til orientering.

Sak – 6. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets innstilling:
Medlemskontingenten til NGK for 2023 fastsettes til:
Hovedmedlem med tidsskrift kr. 460,Husstandsmedlem kr. 230,Hovedmedlem uten tidsskrift kr. 300,Ingrid Arnkværn hadde en kommentar i saken.
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak – 7. Budsjett for 2021
Arvid Holme kommenterte kort under saken.
Styrets innstilling:
Forslag til budsjett for 2022 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
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

Thomas Tollefsen

På valg – valgt for 2 år

Leder for et år

Fredrik Weberg-Larsen

Ikke på valg

Nestleder for 1 år

Henriette Hansen

Ikke på valg

Styremedlem

Ola Dyrstad

Ny – velges for 2 år

Styremedlem

May Lise Pedersen

Ny – velges for 2 år

Styremedlem

Tor Erik Arntsen

På valg – velges for 1 år

Varamedlem

Stian Hjemmen

Ny - velges for 1 år

Varamedlem

Alle valgt ved akklamasjon

Valgkomite:
Valgkomiteens innstilling:
Navn

Periode

Innstilles til

Kristin Bothner

Ikke på valg – 1 år igjen

Leder av komiteen til GF i 202

Rune Pedersen

Ikke på valg - 2 år igjen

Leder av komiteen til GF i 2024

Wenche Porsanger

Ny - Velges for 3 år

Leder av komiteen til GF i 2025

Trond Natland Tvedt

Ny - velges for 1 år

Varamedlem

I tillegg hadde det kommet forslag på Sverre Andersen som nytt medlem i valgkomiteen,
samt at det kom et endringsforslag under sak 8 Valg på at Andersen også stilte som kandidat
som varamedlem inn i valgkomiteen.
Ved avstemming var det 71 stemmeberettigede medlemmer til sted på møtet.
Wenche Porsanger fikk 45 stemmer og Sverre Andersen fikk 26. Wenche Porsanger ble
derfor valgt inn i valgkomiteen for tre år
Det ble så stemt mellom Trond Tvedt og Sverre Andersen som varamedlemmer.
Her fikk Trond Tvedt 42 stemmer og Sverre Andersen fikk 29. Trond ble derfor valgt inn som
vara i valgkomiteen.

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. 20:35

Geir Søgård
Møteleder

Marit Bjercke
Møtesekretær

Nina N. Kjelsberg
Protokollunderskriver

Ole G. Stenbrenden
Protokollunderskriver

