Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.
Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00
startet den ekstraordinære generalforsamlingen som annonsert.
Oppmøtt: 23 personer, 3 stk. måtte gå før valg av nytt styre begynte, så da var det 20 igjen.
Stemmeberettige 23/20 personer. 23 personer stemte over forslagene og var med på gjennomgangen. 20
personer var med på valget.
Dessverre så ble kasserers navn i styrets sammensetning uteglemt også i år, det er selvfølgelig Norma Gjerde
Landro som har innehatt denne funksjonen i året som gikk også, vi beklager denne forglemmelsen.

SAK 1 : Åpning av GF v/Susanne Bogen og Øyvind Hansen
SAK 2 : Godkjenning av dagsorden-OK
SAK 3 : Valg av ordstyrer : Bjarte Birkeland.
SAK 4 : Valg av referenter : Øyvind Hansen og Tove Mordal.
Valg av Tellekorps : Gro Torvik og Sigrid Trygg.
SAK 5 : Valg av 2 personer til å underskrive protokoll/årsmøtereferat :
Ørjan Tollaksen og Rune Trygg.
SAK 6 : Styrets årsberetning:
Lest og utarbeidet av sekretær Øyvind Hansen i samarbeid med nestleder Jannikke Orø.
Kommentarer: Minner om at informasjonen gjelder for inneværende regnskapsår
01.10.12-01.10.13.
Firmaet som tar seg av revisjon av regnskapet vårt heter
Råd og Regnskap.
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SAK 7 : Godkjenning av regnskap: Lest av kasserer Norma Gjerde Landro.
REGNSKAP
Utlodning: Denne posten inkluderer grasrotandelen.
Årsfesten i hovedregnskapet: Spørsmål på hvorfor avviket på årsfesten var så stort
ifht budsjett, vi ble enige om å oppjustere denne posten i budsjettet til en mer reell
kostnad. Kostnadene har i de siste årene lagt rundt 12.000-13.000 kr. Korriger
budsjettet opp til 12.000 kr på denne posten.
Utlodning: Her trenger vi mer innsats, gjerne 2 omganger med loddbøker ut til alle
medlemmene og i tillegg utlodning på medlemsmøtene. I det foregående året har det
vært svært dårlig oppslutning på medlemsmøtene, derfor har vi heller ikke kjørt
utlodning på disse. Dette må vi forbedre for kommende år.
Utstillingsregnskapet juni:
- Hvor er kostnadene ifbm riggelaget ført, vi kan ikke se dem igjen i noen av postene og
summen totalt stemmer.
- Stort avvik mellom budsjett og regnskap for juni. Budsjettet må settes riktig opp,
bruk gjerne forrige utstilling som mal, men korriger for økte utgifter som for
eksempel hall-leie etc.
Minner om Norak´s utstilling som kom inn fra sidelinjen og
gjorde at vi fikk enda færre påmeldte katter enn normalt i juni. For øvrig så er mai
og juni dårlige utstillingsdatoer for oss pga konfirmasjoner, festspill, og mange
andre arrangemanger i Bergen på denne tiden.
Regnskapet er ikke signert og revidert enda av eksternt regnskapsfirma (Råd og
Regnskap). Dette var ikke ferdig til GF.
BUDSJETT 2013-2014
Endringer : Justere opp budsjettet for utgifter Jubileumsfest/årsfesten til 12.000,Justere opp budsjettet for inntekter utlodning til 12.000,Justere ned budsjettet for inntekter og utgifter til utstilling til 175.000,i stedet for en post på 350.000,- i og med at vi kun har en utstilling i året
som kommer.
Dette gir oss et budsjett på 264.500,- på inntektsiden og utgiftsiden.
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-

Revurdert budsjett legges ut på mail til alle medlemmer som vi har mail adresse til.
Regnskapet godkjennes under forutsetning av at budsjettet revurderes ihht ankepunkter nevnt
over, og at Råd og Regnskap godkjenner regnskapet i sin årsberetning/revisjon av Hansakattens
regnskap.

SAK 8 :

Dommerfond
Ingen aktivitet, saldo 31.0309,-

SAK 9:

Jubileumskonto
Ingen aktivitet, saldo 18.016,-

SAK 10:

Innkomne forslag, sak 10 og 11, skal slås sammen.

Forslag 1: Fra Jannikke Orø
Slå sammen kastratene, ukastrerte og kattunger til BIV uttagning.
For:
10

Mot:
7

Blank:
3

Kommentar:
Ikke vedtatt

Forslag 2a: Fra Tove Mordal
4 stk styremedlemmer, fjerne varamedlemmer
For:
8

Mot:
11

Blank:
5

Kommentar:
Ikke vedtatt

Forslag 2b: Fra Tove Mordal
Innføre samme plikter og rettigheter for varamedlemmer som resten av styret.
For:
16

Mot:
3

Blank:
4

Kommentar:
Vedtatt

Obs! Dette må også korrigeres i de nye vedtektene.
Forslag 3: Fra Norma Landro
Øke kontigenten for hovedmedlem fra 450,- til 500,- pr. år.
For:
Mot:
Blank:
Kommentar:
20
3
Vedtatt
Obs! Dette må også korrigeres i budsjettet for 2013/2014
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Presentasjon av nye vedtekter og organisasjon for Hansakatten, utarbeidet av Jannikke Orø, Anne
Fagerlie og Jorunn Ytrestøyl.
Det er gjort et solid stykke arbeid av gruppen for å bringe Hansakatten og dens vedtekter og
organisasjonsplan inn i dette århundret. Vedtektene finjusteres med de korreksjoner som GF uttrykte, og
presenteres deretter for styret for endelig godkjenning. Deretter legges nye vedtekter inn på hjemmesiden til
Hansakatten.
Korreksjoner:
- III, Medlemmer: Nye medlemmer skal godkjennes etter NRR´s generelle lover, se § 11 under
medlemskap.
-

X, Styret i Hansakatten: 3. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
Leder, kasserer og styremedlem 1, velges for 2 år og i år som slutter på 0,2,4,6,8.
Nestleder, sekretær, utstillingssekretær og styremedlem 2, velges for 2 år og i år som slutter på
1,3,5,8,9.

-

Organisasjonsplan, kasserer: Det skal legges frem økonomisk rapport for styret på styremøtene.

-

Styremedlemmer: Første avsnitt flyttes helt frem i teksten før bakgrunn.

-

Varamedlemmer: Varamedlemmer har samme plikter og rettigheter som øvrige i styret.

-

Vedtekter for Hansakattens støttefond: § 5 Grasrotandelen skal gå uavkortet inn på kontoen for
Støttefond og kontoen skal hete støttefond og ikke hjelpefond.

SAK 12: VALG
Leder Susanne Bogen innledet valget med å si ifra at hun gjerne vil trekke seg som
leder og overlater vervet til valgkomiteens innstilling. Hun stilte som kandidat ved
forrige GF da ingen andre meldte seg. Hun er på ingen måte ferdig med styreverv,
og kan godt tenke seg en annen posisjon i styret der hun kan fortsette å lære, men
ledervervet er et litt for stort ansvar med den erfaringen hun har pr. nå.
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Det nye styret består da av følgende personer:
Leder ( 1 år), neste gang 2 år
Nestleder ( 2 år)
Sekretær ( 2 år)
Utst.sekretær ( 2 år)
Kasserer (1 år igjen, ikke på valg)
Styremedl. 1 (1 år igjen, ikke på valg)
Styremedlem 2 ( 2 år)
Varamedlem 1 ( 1 år)
Varamedlem 2 ( 1 år)

Bjarte Birkeland
Susanne Bogen
Øyvind Hansen
Sigrid Trygg
Norma Gjerde Landro
Tove Mordal
Anne Fagerlie
Gro Torvik
Maren Hegre

Valgkomite:
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Varamedlem

Toril Odland
Anne Jorunn Lokøy
Karin Nordø
Helga Lokøy

Da var vi i mål med årets GF kl. 23:25 og vi takker alle de fremmøtte for oppmøte, humør og
engasjement.
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