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Protokoll/referat fra Generalforsamlingen (GF) i Smaalenene Katteklubb  

onsdag 30. november 2022 i Spydeberg FrivilligSentral kl. 19.30 

  

 
Leder Roald Westre ønsket alle hjertelig velkommen til årets generalforsamling, og han gikk deretter over 

til  
Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter: 
 

1. Spørsmål om lovligheten av innkallingen, tilstedeværelsesrett m.m. og navneopprop:  

Innkallingen ble godkjent, alle de syv fremmøtte hadde rett til å delta på generalforsamlingen. Det ble 

avklart hvem som hadde stemmerett og var valgbar etter vedtektene (§§ 18 og 32).  

2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps. 

Ordstyrer: Roald Westre. Referenter: Else Bjerke Westre og Lisbet Fagerli. Tellekorps: Ann-Christin 

Lund, Berit Hansen og Bjørn Seternes. 

3. Årsberetning og regnskap. Revidert regnskap, utstillingsregnskap og revisorrapport ble delt ut.. 

Årsberetningen ble godkjent med følgende tilføyelse: Det var i tillegg blitt importert én MCO fra 

Sverige.  

Kasserer Else B.W. gjennomgikk regnskapene og revisorrapporten, og presiserte at opplysningen i 

noten viste at posten for klubbens medlemsmøter/styremøter i realiteten hadde gått med et lite 

overskudd grunnet loddsalget på høsttakkefesten 30. oktober. Beløpet kom imidlertid ikke inn på 

klubbens bankkonto før 1. november - altså dagen etter avsluttet regnskapsår – og vil komme med på 

neste års regnskap. 

Gavekortet gjaldt skogkattmesterskapet i 2021, utbetalt i 2022. (På GF ble det nevnt at 

skogkattmesterskapet ble avlyst, men at Birmaringens ble avholdt. Men det var nå i 2022.)  

 

Utstillingsregnskapet viste at klubbens utstilling hadde gitt et pent overskudd på over 33.000 kr. Det 

høstet applaus.. Deretter ble regnskap og revisorrapport enstemmig godkjent. 

 

4. Forslag 

 
A. Forslag som angår klubben 

 

Ingen innkommet: Ble tatt til etterretning av generalforsamlingen. 

 

B. Forslag som gjelder NRR/FIFe 

 

Ingen innkommet: Ble tatt til etterretning av generalforsamlingen.  

 

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til innehavere av styreverv med spesifikke 

ansvarsområder. Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling. (Jf. ellers §§ 10 

og 26.) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

1) Årskontingenten for 2023 foreslås uendret. 

Vedtak: Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt. 
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2) Telefongodtgjørelser til leder, sekretærfunksjon, medlemsansvarlig, utstillingsansvarlig og 

kasserer: Forslag: Kr. 1000,- som tidligere, før koronatiden. Det mottas kun godtgjørelse for 

ett verv om man har flere. 

Vedtak: Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt. 

3) Evt. godtgjørelse til redaktør av hjemmeside resp. administrator/moderator FB-

gruppeside for drift m.m. av sidene. Forslag: Ingen godtgjørelse i GF-perioden (samme 

forslag og vedtak som i de foregående år bl.a. fordi redaktør/administrator ønsker det slik). 

Vedtak: Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt  
 

6. Valg:  

 
Det ble i medhold av vedtektene foretatt følgende valg: 
 

a) Nestleder for tre år:     Valgt: Kine Gundersen 2022 – 2025 (Gj.v.) 

b) Styremedlem m. sekretæroppgaver for to år:  Valgt: Reidun Svenssen 2022 – 2024 (Gj.v.) 

c) Styremedlem for to år:    Valgt: Jane Anita Gulbrandsen 2022 – 2024 (Gj.v.) 

d) Inntil to styremedlemmer for ett år: 

Styremedlem 1 for ett år:    Valgt: Anniken A. Kitsos 2022 – 2023 (NY) 

e) Inntil tre varamedlemmer for ett år:  

Varamedlem 1:      Valgt: Finn E. Gundersen 2022 – 2023 (Gj.v.)       

 

Øvrige valg: 

a) Inntil tre medlemmer til valgkomitéen (VK)  Valgt: Geir Klatran 2022 – 2023 (Gj.v.) 

b) Minst én revisor (i hht. § 36)   Valgt: Anne Karine Blomgren (Gj.v.) 

c) Hjemlet antall delegater til NRRs GF 2023 (i hht. § 12, 19) 

Valgt: 1. delegat: Leder Roald Westre (Gj.v.). 2. delegat: Kine Gundersen (Gj.v.). 

 

d) Varadelegater til NRRs GF 2023: Forslag: De styre- og varamedlemmene som ikke er valgt under 

bokstav c) ovenfor oppføres som varadelegater. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Samtlige verv ble enstemmig valgt – og uten motkandidater. 

 

Medlemsmøte: 
Etter avsluttet GF takket leder Roald Westre for innsatsen, og deretter gikk man over til medlemsmøte med 

koselig prat over kaffekoppen – og loddtrekning! Selvsagt vant Ann-Christin mest! 

 

Bjørn Seternes lurte på hva som egentlig lå i forslag 32 i innkallingen til NRRs styremøte i desember. Leder 

Roald Westre hadde lurt på det samme, og hadde derfor kontaktet NRRs president, Anne Veland, om denne 

saken. Han leste opp hennes svar. Bjørn Seternes mente at avl relatert til helsespørsmål var noe veterinærene 

måtte ta stilling til. Å vise en katt på en utstilling og la EX være godt nok for avl, er lite hensiktsmessig. 

Omtrent 90% av alle kattene får EX, og katter som ikke får EX, eller som ikke stilles ut, kan være utmerkede 

avlskatter med tanke på viktige egenskaper/trekk. Medlemmene ønsket at klubben skulle signalisere dette 

overfor NRRs styre. 

 

Da møtet var slutt, ønsket Roald Westre alle vel hjem i høstmørket, og med det vanlige kjør-forsiktig-rådet. 

 

Tomter/Ski 5. desember 2022 

 

 

Else Bjerke Westre     Lisbet Fagerli 

(sign.)       (sign) 

 


