
REFERAT  

Hansakattens generalforsamling 

Dato: 08.11.16 

Sted: Solheims tverrgate. 

Tid: 19.30 

 

Saksliste: 

 

1. Åpning av GF 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Valg av ordstyrer 

4. Valg av referenter og tellekorps 

5. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 

6. Styrets årsberetning 

7. Godkjenning av regnskap 

8. Dommerfond 

9. Jubileumskonto 

10. Forslag fra styret 

11. Innkomne forslag 

 

1. Åpning av GF 

Leder Bjarte åpnet GF. Det ble en ordinær GF da minst 1/8 del av medlemmene var tilstede (14). 

2. Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden ble godkjent. 

3. Valg av ordstyrer. 

Bjarte Birkeland ble ordstyrer. 

4. Valg av referenter og tellekorps. 

Øyvind Hansen og Mai Thomsen ble referenter.  

       Gro Elin Torvik og Torill Odland ble tellekorps. 

5. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll. 

Kitty Søderstrøm Taule og Jannikke Orø skal undertegne protokollen 

6. Styrets årsberetning. 

Sekretær Øyvind Hansen gikk i gjennom årsberetningen. Det var noen småfeil i den som er sendt 

ut og den som ble lest opp.  

Det er i perioden av holdt 5 ikke 4 styremøter, det står at alle styrereferatene er lagt ut på 

hjemmesiden, det stemmer ikke da det kun er lagt ut et referat. 

Årsberetning godkjent 

7. Godkjenning av regnskap. 

Bemerkning til regnskapet på punktet om nettside, her er det det nye programmet MyCats ført 



inn. Det er ønskelig at utgiftene til MyCats føres som egen konto. 

Regnskapet godkjent med forbehold om at revisor godkjenner regnskapet. 

Budsjett godkjent 

8. Dommerfond. 

Ingen søknad til dommerfondet. 

9. Jubileumskonto. 

10. Forslag fra styret. 

Forslaget til styret som går på å bruke penger fra dommerfondet på datasystemet MyCats. Ble 

enstemmig godkjent. 

11. Innkomne forslag. 

Det var kommet inn et forslag til styret som ikke var kommet med utsendelsen, dette forslaget 

går på endring av utstillingsreglementet vedrørende BIV. Forslaget godkjennes med at styret 

omgjør punktene i lovverket som hører til under U.K 4.8. 

 

Valg 

Leder: Anne Fagerlie ( 2 år ) 

Nestleder: Bjørn Lie ( 1 år ) 

Kasserer og utstillingssekretær: Norma Landro ( 2 år ) 

Styremedlem: Jorunn Ytrestøyl ( 2 år )  

1. Vara: Bjarte Birkeland ( 1 år ) 

2. Vara: Wenche Berg Husebø ( 1 år ) 

 Valgkomite: Mai Thomsen, Torill Odland og Monica Johansen. Vara : Kitty S. Taule 

Utstilling sekretær ønsker å sette sammen en utstillingskomite, har DU et ønske å være med 

komiteen melder du deg til Norma Landro . 

Øyvind Hansen-referent                                                                 Mai Thomsen-referent 


