Referat fra Generalforsamling i Norsk Skogkattring -31.05.2008

Sak 1 - Dassorden

Ordstyrer: Harald Lund
Som referenter ble

valgt: Ina Rebekka Selte, Frøydis Husøy og Vibekke Busch Ullaug

Til å underskrive protokoll: Gro Helmersen, Eva Walther.

Tellekorps: Bjørg Wold Fiksdal, iØrgen Brovold, Bjørn Steensrud

Totalt var det i starten av GF 38 stemmeberettigede medlemmer, noen forlot forsamlingen
underveis.

Det kom fram under innledningen av GF at det ikke ville bli godkjent bruk av fullmakter
under avstemning. Det oppsto en debatt omkring hvorvidt dette skulle kunne godtas eller
ikke. Flere personer hadde sterke argument mot nå å fjerne denne muligheten for
medlemmer som ikke kan være tilstede ved Generalforsamlinger. Harald Lund forklarte at
ettersom det ikke sto i reglene at fullmakter skulle kunne godtas så hadde altså dette vært
ulovlig ved alle tidligere generalforsamlinger. Det ble besluttet å votere over om fullmakter
cierrned skulle godtas ved denr:e forsamling eller ikke. Generaiforsamlingen besluttet med
20 stemmer for,15 mot og 3 avholdne, at fullmakter ikke skulle benyttes.

Det ble også i begynnelsen av GF fremmet spørsmål omkring hvorvidt innkallingen var lovlig.
Etter litt debattering frem og tilbake ble det avgjort at det var en lovlig innkallelse. Harald
Lund gjorde oppmerksom på at dette var en lovlig innkalling.

Sak 2

- Årsberetnine

for 2007 / 2008 oe arbeidsplan for 2008 / 2009

Årsberetn ing:

Styret la fram årsberetningfor 2O07 / 2008. Det kom en kommentar til denne; Adelkatten
fremmet ikke forslaget om vetorett om standardendring på NFO under sin GF.
Årsberetningen ble likevel godkjent, men kravet om endring ble opprettholdt.
Arbeidsplan:
lngen kommentarer til denne, den ble godkjent.

Sak 3

-

Reenskap for hele 2007 og første

Finansinntekt

/

Kostnad

tertial 2008 samt budsiett for 2008

:

Det kom fram spørsmål og fakta omkring to eksisterende kontoer som tilhører
Skogkattringen. Den ene kontoen er gammel og disponeres av Berit Høyer sammen med
Brita Schjervheim, på denne kontoen står det omkring kr. 5000,-. Berit og Brita møter opp
sammen i Postbanken for å gjØre opp denne kontoen, og overføre pengene til den kontoen
som i dag benyttes av Skogkattringen.

Egenkapital

/

Gjeld:

Spørsmål omkring innkjøpt regnskapsprogram (Mammut)til NSR. Hvilke avtaler er gjort i
forhold til overflytting av programmet når det engang kommer ny kasserer? Maria Myrland
svarer at programmet ligger på ekstern harddisk og vil følge med denne til evt ny kasserer.

Driftsresultat: Maria Myrland redegjør for spørsmål omkring inntekt

/ utgift

i 2OO7.

Finans: Ingenanmerkninger.

Balanse

/

Eiendeler: Ingen anmerkninger.

Egenkapital

/ Gjeld: lngen anmerkninger.

Revisjonsrapport: Leder i Østfoldkatten, Kristine Finckelsen, har revidert regnskapet. Maria
Myrland redegjorde for hennes kommentarer i forhold til dette. Det kom ingen innsigelser
på regnskapet, og det ble dermed godkjent.

Sak4-lnnkomneforslag

1)

til vedtektsendring fra Styret i NSR, vedr spørsmål omkring godtgjørelse for arbeid
og/eller utgifter i forbindelse med arbeid for NSR, som ikke er konkret, legitimerbart og på
Forslag

forhånd godkjent av styret.
Det kom en presisering i forhold til dette forslaget fra lna Rebekka Selte: Dekning av utgifter,
spesielt kjøregodtgjørelse, har blitt gjort ved tidligere anledninger og avtalt på forhånd, det
vil ikke si det samme som at det har blitt utbetalt godtgjørelse for arbeid for Norsk
Skogkattring.
Forslaget vedtatt med 28 stemmer for, 5 stemmer mot og 4 avholdne

2)

til vedtektsendring som går på ekskludering av medlemmer. Dette ble tatt opp på
EGF ijan 2008. Det ble der trukket, med forslag om at det skulle legges frem i mai i stedet.
Forslaget fra Jon Wikne er foreslått som aktuell vedtektsendring. Det kom kommentarer til
dette som gikk på etterlysning av en ankeinstans iforbindelse med en eksklusjon.
Forslag

Forslaget falt med 2l- stemmer mot, L0 stemmer for og 6 avholdne

Forsf ag

til NSRs GF 2008 - fra lna Rebekka

Selte, Berit Høver, Sissel Helle Jørgensen, Kjell Jørgensen

og Marit Fracci:
Forslag l-:

Endring i 912.2: Faste grupper og komitåer

Infogruppen er ansvarlig for informasjon og PR i inn- og utland. To medlemmer (innland og
utf and) velges på GF ogkdn være medlemmer av styret. Infogruppelederne står fritt til å
velge sine medarbeidere.
Forslaget vedtatt med 34 stemmer for vedtaket og 3 avholdne

Forslag 2:

Det legges inn i 5 13: Trulsekomit6en og Trulsestatuetten.

Trulsekomit6en skal bestå av de til enhver tid 3 siste som har mottatt Trulsestatuetten, en
person, en organisasjon el. lign., som i stor grad har arbeidet aktivt for å fremme Norsk
Skogkatt og/eller Norsk Skogkattring nasjonalt og/eller internasjonalt. ft hvert medlem kan
foreslå kandidatertil komit6en. Statuetten skal kun deles ut ide årene som ender på2,5,7,
eller 0. Trulsekomit6en faller sine beslutninger suverent om tildeling av æresprisen.

til dette forsloget: Ta bort en trykkfeil som kon føre til misforståelser, det skal
være fatter, og ikke faller som er brukt iforslaget.

En kommentar

Forslaget vedtatt med 34 stemmer for og 3 avholdne

Forslag 3:

Endringi55.7:Styret
Styret oppnevner årlig en person med kompetanse i arbeidet for Norsk Skogkatt til å
representere NSR på NRRs generalforsamling, når soker som gjelder Norsk Skogkatt er
fremmet til NRRs GF. Det er ikke nØdvendig at representanten er medlem ov styret.
Kammentar fra lna Rebekko Selte: Endre til ot det sendes en representant fra NSR fil NRRs
generalforsamling kun i de tilfeller det behandles saker som vedrører Norsk Skogkott.

Forslaget vedtatt med 34 stemmer for og 3 avholdne

Forslag 4:

Endring i 5 7.5: Generalforsamlingen

ordstyrer og referent , to medlemmer til å underskrive protokollen og
inntiltre medlemmer til tellekorps. lngen ov disse skolvære medlemmer av styret.
GF velger en egen

Ingen ba om ordet iforbindelse med dette forslaget.
Forslaget bifalt med 34 stemmer for og 3 avholdne.

Forslag 5:

Det legges inn en

I 15: Skogkattmesterskapet

Skogkattmesterskapet er en utstilling kun for Norsk Skogkatt og kun for registrerte
medlemmer av Norsk Skogkattring.
Skogkattmesterskapet skal avholdes en gang i året.
Kommentar fra lno Rebekka Selte: Utstillingen bør gjelde kun for medlemmer av Norsk
Skogkottring. De skol ho betolt kantingent eller være æresmedlem.
Kommentar fra tnger Jahanne Aog: Hun ønsker øt også medlemmer fra andre
skogkottklubber (både i Norge og andre land) skalfå lov å delta.
lna Rebekko Selte bifoller forsloget fra lnger Johonne Aag
Kommentar fro Brita Schjervheim: Hvordon skal det kunne bekreftes hvilke klubber de
eventuelt er medlemmer av???

Votering over dette nye forslaget viste: LL stemte for å åpne for andre deltagende, 23
stemte mot å åpne for andre deltagende.
Forslaget slik det sto skrevet blir votert over med følgende resultat:
Forslaget bifalt med 34 stemmer for, og 2 stemmer mot og l- avholden.

Forslag 6:

Det legges inn en $ 15b: Jubileumskatt
Skogkattmesteren i jubileumsårene f ra 2002 og hvert 5. -femte -år gis tittelen "NSRs
jubileumskatt" + årstallet.

Forslaget vedtatt med 32 stemmer for og 5 avholdne.

Forslag 7:

Skogkattmesterska pet:
Det foreslås at styret utarbeider retningslinjer for hvordan Skogkattmesterskapet skal

gjennomføres.
Forslaget vedtatt med 34 stemmer for og 3 avholdne.

Forslag 8:

Skogkatten
Medlemsbladet sendes alle hovedmedlemmer, æresmedlemmer, pensjonist -/student/trygdede medlemmer og til NRR.
Medlemsbladet skogkatten sendes alle norske dommere, uansett om de har kompetanse
Kategori ll eller ikke.
Forslaget vedtatt med 24 stemmer for, 8 stemmer mot og 5 avholdne.

Forslag 9:

Endring i 5 7.2:

Årsberetning, revidert regnskap, oversikt over alle saker som skal behandles på GF eg

Forslaget

falt med

1"0

stemmer for,17 stemmer mot og 9 avholdne

Forslag L0:

EndringiS6:Økonomi
Årsregnskap for Norsk Skogkattring skal gå fra 1. april til 31.mars hvert år.
Forslaget

falt med 9 stemmer for,20 stemmer mot og 7 avholdne

Forslag 1l-:

Omformulering i $ 7.4: Generalforsamlingen

i

Stemmerett har alle medlemmer; hoved-, husstand-, pensjonist- og studentmedlem som er
over 15 år og har betalt medlemsavgift til NSR, samt æresmedlemmer.
tnø Rebekka Selte refererer til uttolelser om ot æresmedlemmer ikke har stemmerett. For
ordens skytd bte det stemt over forslaget som ble bifalt med 34 stemmer for og 2 avholdne.
Forslag l-2:

Tilleggi59.1:Valg
Et medlem som velges inn

til styret i Norsk Skogkattring må være fylt L8 år.

Forslaget bifalt med 34 stemmer for og 2 avholdne.

Forslag l-3:

Ny S 9.3: Valg
Et medlem må ha vært betalende medlem i minst 3 måneder for å kunne velges inn

til post i

NSRs styre.

Forslaget bifalt med 32 stemmer for,

t

mot og 3 avholdne

Forslag l-4:

Ny

I9.4: Valg

Stemmerett har kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og som har
vert medlem i minimum 3 måneder.
Forslaget vedtatt med 29 stemmer for, 5 stemmer mot og 2 avholdne.

Forslag 15:

Endring $ 9.2: Valg
Det foreslås at skogkattformidler fjernes'

Forslaget falt med 4 stemmer f or, 24 stemmer mot og 8 avholdne

Sak 5

-

Valg
Styremedlem:

Nestleder:
Julie Aastorp:

Trude

29

Tande:
Husøy:

Sissel Helle Jørgensen:

Frøydis

Sekretær:

Varamedlem:

Maria Myrland:

Marit

27

Ina Rebekka Selte:

12

Fracci:

Trakk seg

Vibekke Busch Ullaug: Ble klappet inn.

9

Varamedlem

Styremedlem:
BjØrg

21

Wold Fiksdal:

8

Eva Dahl Eide:

Walther:

25

Dag Ellefsrud

8

Nvlund:

t

Eva

27

Else

Valgkomitå:

Trøndelag:

Kjell Jørgensen

Kari Gjervan

Kontaktpersoner:
Møre og Romsdal:

Dag Ellefsrud

Frøydis Husøy:

19

Bente Hilde Løseth:

IL

Anne Gro Bergersen

Nordvik 15.06.2008
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Vibekke Busch Ullaug
referent

referent

referent

///,2/Ø,"Helmersen

Eva

Walther

