
                   Generalforsamling Norsk Greyhound Klubb 

                                                                Referat 

                                  25.08.2020 kl. 19.00 på Sagene Samfunnshus. 

 

1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av oppmøtte.  
 

Nestleder Espen Engh åpnet generalforsamlingen og ønsker velkommen. 

Antall møtte var 9 stk.  

 
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen 

Ordstyrer: Espen Engh 

Referent: Bjørn Larsen 

Signering av protokollen; Britt Helen Waldum, Trine Slåttelid 

 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

• Det bemerkes at påfølgende innkallinger til generalforsamling bør inneholde den til 
enhver tid gjeldende versjon av klubbens lover. 

 

4. Årsberetning 

Årsberetning ble lest av Espen Engh og den ble godtatt av årsmøtet uten kommentarer.  

 

5. Regnskap 2019 

Ordstyrer gjennomgikk regnskapet med utfyllende forklaringer fra kasserer Trine Slåttelid. 
Avvik i både inntekter og utgifter i forbindelse med utstilling forklares. Godkjent av årsmøtet.  

 
6. Budsjett 2020 

 
Godkjent av årsmøtet. Budsjett skriver seg fra før Covid-19 utbruddet og dermed er en del av 
tallene der ikke lenger relevant. Årsmøtet gir derfor styret fullmakt til å lage et revidert 
budsjett. 

 



7. Revisors beretning 2018 

Tas til etterretning av årsmøtet. Styret tar revisors anmerkning til etterretning og jobber med å 
rette opp forholdet. 

8. Strøket 
 

9. Valg.  

Styrets sammensetning i blir som følgende: 

Leder Lise Olesen fratrer sitt verv, Espen Engh rykker opp og tar over ledervervet for den 
kommende perioden. 

Nestleder: Thea Indrebø, valgt for 2 år 

Sekretær: Bjørn Larsen, valgt for 2 år  

Kasserer: Trine Slåttelid, valgt for 2 år  

Styremedlem: Brit S. Brodwall, valgt for 1 år. 

Varamedlem: Hilde Sørensen Upsahl, valgt for 1 år. 

Varamedlem: Mari Alver – valgt for 1 år. 

• Da Lise Olesen trakk seg som leder ble det en omrokkering på enkelte av plassene. 
Thea Indrebø ble som benkeforslag foreslått til nestleder og Brit S. Brodwall som 
styremedlem. 

Valgkomite 

Medlem: Mari Alver, valgt for 3 år.  

Medlem: Lene Tryggestad, 1 år igjen 

Varamedlem: Anne Maisey – valgt for 1 år. 

 

Revisor: Knut Blütecher, 1 år igjen.  

Vararevisor: Siv-Lene Harold Stene – valg for 1 år. 

 

Lure Coursing-komite:  

Det oppnevnes ikke noen medlemmer i lure coursing komitéen da dennes funksjoner skal 
erstattes av kompetansegruppe for LC når denne er operativ. Årsmøtet gir styret fullmakt til 
å oppnevne medlemmer dersom det skulle være nødvendig. 

  



 

10. Lovendring 

Siden saken er kommet etter at fristen for å fremme saker til generalforsamling har gått ut 
så spørres årsmøtet som høyeste myndighet i klubben om saken kan behandles. Årsmøtet 
åpner for å behandle saken. 

Det vedtas at styret fra neste periode skal konstitueres av to faste styremedlemmer for to år 
og en vara for ett år mot dagens ett styremedlem og to vara. Siden styret nå får et partall 
antall medlemmer så forkastes styresaker som står med stemmelikhet ved votering. 

 

Det opplyses også til slutt fra ordstyrer hvorfor sak 8 er trukket. 

Klubbens leder takket avtroppende styre- og komitemedlemmer, ønsket nye velkommen. 
Ordstyrer avsluttet Generalforsamlingen kl. 20.30.  

 

 

 

 

____________                                                        ______________     
Britt Helen Waldum                                                                                         Trine Gerotti Slåttelid               


