NORSK CHOW CHOW
KLUBB
Havsteinbakken 11c
7021 Trondheim

Org.nr.
985 887 888
www.ncck.no

Utvidet Styremøte 23.04.2018 kl 20:00 på Skype
Tilstede: Lasse Lønseth, Lene Johansen, Rune Mulder, Roar Gundersen, Rose Linda Pedersen, Grethe
Rødby.
Sak 1: Innkalling til generalforsamling
Utkast til innkalling var utsendt til styret før møtet. For innkallingen gjelder de obligatoriske delene av
NKKs lovmal der de avviker fra NCCKs egne lover.
Innkalling med saksliste: Tidspunkt settes til 26. mai kl. 17:00-19:00. Valg settes sist på dagsorden i
samsvar med NKKs lovmal.
Årsberetninger: Gjennomgått og godkjent.
Regnskap og revisjon: Gjennomgått og godkjent. Tilfredsstillende overskudd tross store
ekstrakostnader med utstillingen.
Budsjett og kontingent: Budsjett er satt opp med grunnlag i regnskap 2017. Kontingent foreslås
uendret, men økes med kr. 100,- for utenlandske medlemmer.
Lovendringsforslag:
Tilpasning til NKKs lovmal: Lovene endres der det er nødvendig pga. obligatoriske bestemmelser i
lovmalen.
Valgfrie bestemmelser: Foreslår frist for generalforsamling 30. april, minimums frist for innkalling: 2
uker. Aldergrense for stemmerett og valgbarhet: 15 år som er det høyeste tillatte i lovmalen.
Valgpriode for revisor: 1 år. Ikke stemmerett og valgbarhet for utenlandske medlemmer. Utenlandske
medlemmer kan ikke være medlem i lokalavdeling. Innmelding i annen avdeling enn bostedets
forutsetter godkjennelse av avdelingens styre.
Innsendte forslag:
 Fra Tømmerås ang. at Hovedklubben ikke skal arrangere utstilling: Anbefales avvist.
 Fra Ernst Hilmar Pedersen ang. DNA: Mistenkeliggjøring av alle utenlandske oppdrettere uten
grunnlag. Anbefales avvist.
 Fra Hanne Fogtmann Pedersen ang. DNA: Som ovenstående. Anbefales avvist.
 Fra Hanne Fogtmann Pedersen ang. begrensning i valgbarhet for familiemedlemmer. Strider
mot lovmalens bestemmelse om valgbarhet som ikke kan fravikes. Anbefales avvist.
 Fra Tor Arne Hoelstad om utvidelse av styret til 6 medlemmer og møterett for
varamedlemmer. Forslås avvist da det vanskeliggjør styrets arbeid.
 Fra Kaj Pedersen: «Regnskaberne for både hovedklub og afdelinger, skal være tilgængelige
for medlemmer, som ønsker at se dem.» Forslaget anbefales avvist. Det vanskeliggjør styrets
arbeid og betyr merarbeid om hvem som helst når som helst kan kreve utlever kopier av
bilag og regnskap. Det er uklart om dette er et lovforslag. Forslaget innebærer mistillit mot
styre og kasserer. Styringsmodellen er at styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen som
velger revisor til å føre kontroll med regnskapet på vegne av medlemmene. Forslaget bryter
mot dette. Hovedklubbens generalforsamling kan ikke pålegge avdelingene noe slikt, de er
ansvarlige for sin egen økonomi og har dessuten ikke fått uttale seg i hht. lovens
bestemmelse om dette.

Styret fremmer forslag ang. kredittsjekk av alle som skal disponere klubbens bankkonti. Dette er en
retningslinje for styrets kontroll, ikke et lovforslag, da styret allerede er ansvarlig for å sikre klubbens
midler mot underslag.
Valg:
Valgkomiteens leder gikk gjennom alle foreliggende kandidatforslag. Det har vært svært vanskelig å
vite hvilke forslag som faktisk foreligger på dags dato fordi flere har fremsatt forslag og trukket dem
tilbake. Dette gjelder også valgkomitemedlem Hanne Fogtmann Pedersen som har trukket tilbake sine
forslag, og til skade for komiteens arbeide har spredd informasjon på FB mens komiteen satt i møte.
Valgkomiteens leder ble bedt om å avklare hvilke forslag som foreligger, forsøke å finne forslag til de
ledige plassene i aktivitetskomiteen.
Innkallingen skrives ferdig på grunnlag av ovenstående og sendes til trykking så snart forslag til valg
er avklart.
Møtet avsluttet kl. 21:45.
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