Protokoll generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 17 mars 2021
Sted:
Tid:

Teams
17. mars, kl. 18.00

Leder Iver Melby ønsket velkommen til årets elektroniske generalforsamling. Styret har hatt dialog med og fått
godkjenning av FKF til gjennomføring av Generalforsamlingen for 2019 og 2020 på Teams. Totalt var det 53
stemmeberettigede medlemmer til stede. Det var innsendt 7 godkjente forhåndsstemmer.
Generalforsamlingen innledet med ett minutts stillhet for de vi har mistet siden sist vi var samlet.
Fra styret stilte Iver Melby, Øivind Skurdal, Stein Martinsen, Grete Sætrang og Terje Strickert Samdal.
Øyvind Skurdal redegjorde for gjennomføringen av årets valg som skjer via en elektronisk lenke som ivaretar
anonymitet og er åpen til klokken 23.00 den 17. mars 2021. Resultatet offentliggjøres så snart det er klart, senest 20.
mars.

Sak 1

Møtets lovlige innkalling

Ingen innvendinger. Møtet ble lovlig satt.
Sak 2

Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen

Anne Cathrine Frøstrup ble foreslått som møteleder. Valgt ved akklamasjon.
Andrine Wefring ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon.
Anne-Grethe Sætrang og Roar Sohlman ble foreslått til tellekorps for forhåndsstemmer, innkommet i 2019. Valgt ved
akklamasjon.
Anders Halsa og Hallgeir Bakken ble foreslått til tellekorps for øvrige stemmer. Valgt ved akklamasjon.
Til signering av protokollen ble Elisabeth Kallevig og Ingar Leiros foreslått. Begge ble valgt ved akklamasjon.
Sak 3

Årsberetning for 2019 og 2020

Årsberetning 2019
Det var ingen kommentarer til styrets og avlsrådets beretning.
Vedtak: Styrets og avlsrådets beretning ble enstemmig godkjent.
Regnskap- og revisjonsberetningen for 2019 ble på et tidligere tidspunkt lagt ut på nett og godkjent slik at klubben
kunne søke om mva refusjon for 2019 innen fristen.
Årsberetning for 2020
Det var ingen kommentarer til styrets og avlsrådets beretning.
Vedtak: Styrets og avlsrådets beretning ble enstemmig godkjent.
Sak 4

Regnskap og revisors rapport 2020

Det var ingen kommentarer til Regnskap- og revisjonsberetningen for 2020.
Vedtak: Regnskaps- og revisjonsberetningen for 2020 ble enstemmig godkjent.
Styret fikk honnør for god kontroll på økonomien og et godt resultat for 2020.

Sak 5 Saker til behandling
5.1 Forslag til lovendring innsendt av Marte Ottesen
Forslagsstiller foreslår en lovendring som innebærer at Avlsrådet i NESK velges av Generalforsamlingen og
ikke utnevnes av styret som er dagens praksis.
Generalforsamlingen var positiv til at saken ble behandlet.
5.2 Styrets innstilling / forslag til vedtak knyttet til 5.1
Dag Kleven redegjorde for styrets synspunkt i saken. Styret ønsker innspillet velkommen, men ser behov for
mer tid til å utrede alle konsekvenser en eventuell lovendring vil medføre. Styrets innstilling er å gjennomgå
lovverk og instrukser for avlsrådet og utarbeide et forslag til endringer som legges frem til votering på
Generalforsamlingen 2022.
Vedtak: Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Forslag til lovendring falt
med fordeling 12/53. Styrets innstilling er å gjennomgå lovverk og instrukser for avlsrådet og utarbeide et
forslag til endringer som legges frem til votering på Generalforsamlingen 2022.
Sak 6

Fastsettelse av medlemskontingenten for 2022

Det foreligger ikke forslag om å endre kontingenten.
Vedtak: Kontingenten blir stående på dagens nivå.
Sak 7

Budsjett 2021

Budsjett for 2021 ble lagt frem av Terje Strickert Samdal. På grunn av NKKs varslede økning i sin medlemsavgift
budsjetteres det med et noe lavere medlemstall. Utover det ligger samme prinsipper som tidligere til grunn for
budsjettet. Det er gjort en kostnadsavsetning i balansen på 215 000,- øremerket forskning knyttet til sykdom på
rasen vår.
Vedtak: Budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt.
Sak 8

Valg

Kåre Norum redegjorde for valgkomiteens forslag.
Styret:
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Valgkomite
Varamedlem

Dag Kleven
Kyrre Rørstad
Jonny B. Åsheim
Anne Cathrine Wie
Ingeborg Sjurseth
Stein Martinsen
Solveig Kullerud Gonsholt

velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 3 år
velges for 1 år

Møteleder erklærte generalforsamlingen for avsluttet.
Iver Melby takket møteleder og de fremmøtte. Han berømmet også de tre avtroppende styremedlemmene for å ha
sittet et år på overtid, grunnet koronasituasjonen, som vanskeliggjorde valget for et år siden.

Elisabeth Kallevig

Ingar Leiros

