Referat fra Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling
25. april 2015 kl.15.00 Finstadtunet 45, Ski.
Dagsorden og innkalling godkjent
Punkt 1Møteleder: Edgar Waag
Referent: Marte Otrebski Hermanrud
2 medlemmer til å undertegne protokollen:

Betty Kristiansen og Petter Kaalstad

Punkt 2 - Arsberetning; Godkjent med følgende merknader
Kerry Blue Terrier
Antall medlemmer pr. 31.12.2014: 60
Raserepresentant: Helge Kvivesen
Lakeiand Terrier
Antall medlemmer
Raserepresentant:

pr. 31.12.2014: 17
Anne Karin Mørkland

Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning. Godkjent
Punkt 4 - Budsjett. Godkjent
Punkt 5 - Planer for drift og aktiviteter. Godkjent med følgende merknader;
Hordaland, Hi-prøver, to bevegelige og to faste. Avd. Østfold; Rally Lydighet i
september. )

avd.

Punkt 6 - Saker som ønskes fremlagt av medlemmer
Forslag fra Anne Sollerud
Enstemmig vedtatt:
endring i § 9-1 :
§ 9-1 Distriktsavdelinger
Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for at det vil tjene klubbens og
rasenes beste, kan NTKs styre opprette distriktsavdelinger.
Distriktsavdelingene
Distriktsavdelingene

forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer.
velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs styre.

Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter § 1-2. Dersom
distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå
av raser som omfattes av Fei gruppe 3 Terriere.
Forslag fra Hans Olav Nordli
Innføring av Brukskrav for utstillingschampionat
vedtatt.

."

for Tysk Jaktterrier

Ikke

Punkt 7 - Saker som forelegges
Enstemmig vedtatt:
Kapittel 8 Rasegrupper

av styret

§ 8-4 Møte og stemmerett

Alle rasegruppens medlemmer som har betalt kontingent til NTK og rasegruppen
det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem
forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer
medlemsrettigheter
og er valgbare til verv i rasegruppen.

for

over 15 år har fulle

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer skal være rasegruppens valgkomite i hende før årsmøtet.
Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal rasegruppens
styre angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. Forhåndsstemmer kan kun
brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes
over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller
koordinering med andre innspill/forslag.
På rasegruppens årsmøte kan NTKs styre møte med inntil 2 representanter
talerett, men ikke stemmerett.
Enstemmig vedtatt:
Kapittel 9 Distriktsavdelinger

som har

§ 9-4 Møte og stemmerett

Alle distriktsavdelingens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet
avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle
medlemsrettigheter
og er valgbare til verv i distriktsavdelingen.
Husstandsmedlemmer
har ikke stemmerett.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer skal være distriktsavdelingens valgkomite i hende før årsmøtet.
Forhåndsstemmer

skal være hemmelige, og ved innkallingen

skal

distriktsavdelingens styre angi hvordan stemmesedlene skal innsend es.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et
fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan
justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.
På distriktsavdelingens årsmøte kan NTKs styre møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.
Punkt 8 - Fastsetting
Vedtatt uendret.

av kontingent

Punkt 9 - Valg
Nestleder
Petter Kaalstad valgt for 2 år

..

og refusjonsbeløp

til rasegruppene

