Generalforsamling kaldblodsforeningen Veikle Balder
Norsk hestesenter, Starum. Lørdag 2. april 2011, kl 13.20.

Ordstyrer i Jon Høgstads fravær: Tore Hansen

1)

Godkjenning av møteinnkalling.

Møteinnkallingen godkjennes med merknad. En av medlemmene anmerker at man kunne ha
funnet en mer passende dag ettersom det på lørdager er V75.
2)

Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive møteprotokoll.

Jørgen Eng velges som sekretær og Jan Schou og Nils Valleseter velges til å skrive under
møteprotokollen. Velges uten motforslag og uten merknader.
3)

Godkjenning av årsmelding.

Årsmeldingen leses høyt for generalforsamlingen av styrets leder og godkjennes uten
merknader.
4)

Godkjenning av årsregnskap.

En økonomisk oversikt fremlegges for generalforsamlingen ved Ola Martin Aasen. Dette er
en økonomisk oversikt. Dette da foreningens eksistens bare har vært i 4 måneder og et
revidert regnskap fremlegges for det første året ved neste generalforsamling.
Oversikten viser at inntekt i sin helhet kommer fra medlemskontingent og at den største
utgiften har vært opprettelse av hjemmeside.
I denne forbindelse stilles det spørsmål om hva vedlikeholdskostnadene ved hjemmesiden vil
være. Styreleder forklarer at det er en beskjeden sum. Egenkapital pr. 31/12 2010: 11028,50
kr.
Årsregnskapet godkjennes uten anmerkning.
5)

Valg.

Valgkomiteens innstilling legges fram for generalforsamlingen.
a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. Ola Martin Aasen og Målfrid Vatne ble ved
stiftelsesmøtet valgt for 1 år. Valgkomiteen har med begrunnelse i at styret bare har fungert i
4 måneder innstilt det samme styret på å fortsette. Generalforsamlingen godkjenner dette uten
benkeforslag.

b)

Leder velges til Ole Sylte Heggset. Uten benkeforslag.

c)

Varamedlemmer oppnevnt av valgkomiteen godkjennes uten benkeforslag.

d) Valgkomiteen foreslås av styret sittende 1 år til: Pål Andreassen(leder), David Becken
og Leif Inge Lura. Det bemerkes at disse bør nummereres slik at lederposisjonen skifter fra år
til år samt at 1 går ut hvert år. Det bestemmes at disse tre sitter i også i det kommende året
men at man fra neste år følger sedvanlig prosedyre fra foreningsvirksomhet.
Pål Andreassen 3 år
David Becken 2 år
Leif Inge Lura 1 år (leder det kommende året og går ut ved neste generalforsamling.)
Det velges også et varamedlem: Torbjørn Olsen.
e) Revisorer: Olav L. Hauge, Haukeland og Knut Erik Leknes som varamann. Dette med
begrunnelse at begge har lang erfaring fra travpolitikk. Førstnevnte også som revisor. Styret
ved Eng bemerker at det skal være 2 revisorer og 1 varamann.
Styret har derfor tatt initiativ til å anskaffe en ny revisor. Styret har tatt kontakt med Nils
Dagestad for å tre inn i jobben som revisor nr 2.
Generalforsamlingen godkjenner dette uten benkeforslag. Revisorer er derfor:
Olav L. Hauge
Nils Dagestad
Vara: Knut Erik Leknes
f)
Valg av ordstyrer: Jon Høgstad ble ved stiftelsesmøtet valgt for 2 år. Dette velges derfor
på neste generalforsamling.
g)

Kjøregodtgjørelse settes til statens takster.

6)
Innkomne saker fra styret og medlemmer. Styret har ikke mottatt forslag til saker, men
har selv forslag til justeringer av foreningens vedtekter.
a)

Vedtektsendringer

Paragraf 5 i vedtektene foreslås endret grunnet ulogisk rekkefølge. Dette presenteres skriftlig
for generalforsamlingen med endringer i kursiv.
Det foreslås i tillegg at man velger en nestleder. Dette velges uten kommentar: Fredrik Eng.
Resten av rollene konstitueres av styret.
Når det gjelder frister i forbindelse med generalforsamling settes disse som følger:

1 måneds varsel for generalforsamlingen(innkalling)
Inkomne saker: 14 dagers frist.
Saksliste publisert for generalforsamlingen: 1 ukes frist.
De foreslåtte endringene godkjennes av generalforsamlingen
b) Medlemskontingent. Kr. 300,- i medlemskontingent for 2012 godkjennes av
generalforsamlingen. Andre inntekter må man imidlertid ha for å drive Veikle Balder slik man
bør og ønsker.

Sekretær: Jørgen Eng

Protokoll godkjent: Jan Schou /s/ og Nils Vallesæther /s/

