
Referat fra generalforsamling i NCCK 
Sted Oppdal Turisthotell 
Lørdag 30.05.2020 klokken 18.00 
 
Sjekk av medlemskap: 11 medlemmer. 
    
 
Dagsorden  

1. Godkjenning av innkallingen 
HLasse Lønnset framsatte forslag om at generalforsamlingen skulle 
underkjennes. Lasse Lønnset la fram en skriftlig argumentasjon som han 
ba lagt ved protokollen. 
Lasse Lønnset sitt forslag fikk 2 stemmer, innkallingen ble godkjent med 
9 stemmer. 
 

2. Valg av: 

• møteleder Bård Olav Lindsetmo  

• referent Jan Inge Tømmerås 

• 2 medlemmer til å undertegne protokoll Åse Valsø og Gry Mandal  

• Tellekorps Maria Tømmerås og Siri Lønseth 
 

3. Årsberetning  
Lasse Lønnseth la fram en skriftlig redegjørelse i forhold til årsberetning 
og regnskap. Den vedlegges protokollen. 
Årsberetningen ble godkjent med 9 stemmer, 2 stemte imot. 

 
4. Regnskap med revisors betretning 

Lasse Lønnseth følgende to forslag:  
1) Pga misbruk av klubbens midler og manglende informasjon til 

medlemmene underkjennes årsberetningen og styret har ikke 
generalforsamlingens tillit. Styremedlemmene kan ikke gjenvelges. 
Forslaget fikk 2 stemmer og ble forkastet. 

2) Styremedlemmene stilles ansvarlig for betalte utgifter til advokat.  
Forslaget fikk 2 stemmer og ble forkastet. 
Regnskapet ble godkjent med 9 stemmer, 2 stemte imot. 
 

5. Budsjett for 2020 
Lasse Lønnseth la fram følgende forslag: 
Posten til advokatutgifter strykes. 
Forslaget fikk 2 stemmer og ble forkastet. 



Budsjettet ble vedtatt med 9 stemmer, 2 stemte imot. 
 

6. Fastsetting av kontigent for 2021 
Første setning i det framlagte vedtaket strykes.  
Kontigenten økes til kr 350,- for hovedmedlem, husstandsmedlem  
kr 200,- og utenlandske medlemmer kr 450,- 
Enstemmig vedtatt. 
 

7. Plan for drift og aktivitet neste år 
Pga koronasituasjonen i 2020 er aktivitetsplan blitt betydelig endret. 
Avdeling Ø/V dobbeltutstilling i august og avdeling Midt Norge 
dobbeltutstilling i september. 
Korrigering for 2021: Utstilling i august arrangeres av avd Midt Norge 
med støtte av medlemmer i Nordland. 
Enstemmig vedtatt. 
 

8. Innkomne forslag  
Forslag 1. Lover for Norsk Chow Chow klubb stiftet 9. desember 1977 
Ordet Årsmøte erstattes med generalforsamling. Enstemmig vedtatt. 
Kap. 1 § 1,1. Lasse Lønseth framsatte forslag om at vernetinget skal være i Oslo. 
Enstemmig vedtatt. 
Kap. 3.1 Høyeste myndighet 
Lasse Lønnseth la fram forslag på at «generalforsamlingen rulleres mellom 
avdelingene». Styrets forslag endret til «Klubbens høyeste myndighet er 
Generalforsamlingen, som avvikles på aksen Gardemoen – Værnes pluss 5 mil» det 
fikk 9 stemmer, Lasse Lønnseth sitt forslag fikk 2 stemmer og ble forkastet. 
Kap 1 til og med 5 vedtatt  med de endringer som foreslått. Vedtatt med 9 stemmer. 
 
Lasse Lønnseth kommentar til § 6-5, som vedlegges protokollen, han framsatte 
følgende endringsforslag til § 6-5: 
Forslag 1: §6-5 første avsnitt endres til: 
Avdelingene er organ for geografiske bestemte områder. Klubbens medlemmer er 
normalt medlemmer i bodistriktets avdeling, men kan alternativt velge å være 
medlem i en annen avdeling. Det samme gjelder medlemmer som ikke bor innenfor 
noe avdelingsdistrikt. Alle avdelingens medlemmer har fulle rettigheter i avdelingen 
og er valgbare til dens styre og komiteer. Ingen kan stå som medlem i mer enn en 
avdeling.  
Det framlagte endringsforslag fikk 2 stemmer og ble forkastet, styrets forslag fikk 9 
stemmer og ble vedtatt. 
 
Forsalg 2 § 6-5 tredje avsnitt endres til: 
«Avdelingens styrer seg selv og er selv ansvarlig for sin økonomi. 
Det framlagte endringsforslag fikk 3 stemmer og ble forkastet, styrets forslag fikk 8 
stemmer og ble vedtatt. 



 
 
Forslag 3 § 6-5 Sjette avsnitt endres til: 
«Lokalavdelingene er del av NCCK og dermed underlagt Lover for NKK og NCCK. 
Lokalavdelingene skal ha egne vedtekter som ikke er i motstrid mot NCCKs lover og 
NKKs gjeldende lovmal for klubber.  Avdelingens vedtekter skalgodkjennes av NCCKs 
styre som ikke kan nekte godkjenning uten saklig grunn i henhold til NKKs eller NCCKs 
lover. Styret avgjørelse kan ankes til generalforsamlingen.» 
Det framlagte endringsforslag fikk 2 stemmer og ble forkastet, styrets forslag fikk 9 
stemmer og ble vedtatt. 
 
 
Forslag 4 § 6-5 Åttende avsnitt endres til: 
«Opprettelse og nedleggelse av avdeling besluttes av generalforsamlingen som også 
fastsetter avdelingens distrikt. Nedleggelse kan bare skje etter vedtak i avdelingens 
årsmøte med ¾ flertall. Generalforsamlingens beslutte at avdelingen som ikke har 
hatt aktivitet og årsmøte de 3 siste år anses som nedlagt».  
Det framlagte endringsforslag fikk 3 stemmer og ble forkastet, styrets forslag fikk 8 
stemmer og ble vedtatt. 
 
Kap 6 ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 
Forslag 2. Det er bare medlemsansvarlig i hovedklubben som kan flytte på 
medlemmer fra en avdeling til en annen avdeling.  
Forslaget fikk 0 stemmer og er forkastet. 
 
Forslag 3. Nedleggelse av avd Ø/V 
Forslaget fikk 0 stemmer og er forkastet. 
 
Forslag 4. Det bør godkjennes at det startes opp en ny under navnet avd sør/øst 
Forslaget fikk 0 stemmer og er forkastet. 

 
9. Valg av leder, øvrige styremedlemmer og vararepresentanter 
• Leder: Jim Rune Korogstad (2 år), valgt med 15 stemmer 

• Sekretær: Linda Iverden Framstad (2 år), valgt med 15 stemmer 

• Styremedlem: Bård Olav Lindsetmo (2 år), valgt med 15 stemmer 

• Vara til styret: Lisa-Marie Fehn Johansen (1 år), valgt med 15 stemmer 

• Vara til styret: Tiril Nibstad Fosshagen. (1 år), valgt med 15 stemmer 
 

 
10. Valg av komité  
• Medlem av redaksjonskomiteen: Arne Balstad (2 år), valgt med 17 stemmer 

• Leder av redaksjonskomiteen: Maria Tømmerås valgt med 17 stemmer 

 
11. Valg av revisor og vararevisor 
• Revisor: Jørn Wangberg (2 år), valgt med 17 stemmer 



• Vara revisor: Jan-Inge Tømmerås (1 år), valgt med 17 stemmer 

 
12. Valg av valgkomité med leder, 2 øvrige medlemmer og 

vararepresentant  
• Valkomiteen: Marit Ålbu (2 år), valgt med 16 stemmer 

• Valgkomiteen: Jan-Inge Tømmerås (2 år), valgt med 15 stemmer 

• Leder: Jan Inge Tømmerås 15 stemmer 

• Vara Maria Tømmerås 15 stemmer 

 
 


