Den norske avdeling

Møtereferat fra generalforsamling i Den norskeavdelingen av NØK
2010
Sted:
Dato:
Tilstede:

Höfn
27. juli 2010
23 medlemmer

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
Innkallingen ble sendt medlemmene elektronisk 7.7.2010.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Mari Bjørke ble valgt som møteleder.
Tone R oalkvam ble valgt som referent.
2. Årsmelding og regnskap
Årsmelding var sendt ut sammen med innkallingen. Mari kommenterte.
Vedtak:
Årsmelding ble enstemmig godkjent og vedlegges protokollen.
Tone gikk gjennom regnskapet og utdypet enkelte av postene.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent og vedlegges protokollen.
3. Rapport fra hovedstyret
Mari orienterte om aktiviteten i NØKs hovedstyre. Det var styremøte på Island i oktober
2009 der styremedlemmene planla programmet for årets kongress og besiktiget Höfn.
Rapport fra hovedstyrets arbeid blir gitt i Generalforsamlingen. Den ligger også på
noek.org/medlem.
Neste NØK-kongress arrangeres på I Danmark 29.juli-1.august 2012.
4. Nye medlemmer
Det er kommet inn 6 forslag på nye medlemmer i den norske avdelingen av NØK.
De foreslåtte personene var invitert til kongressen.
Vedtak:
Følgende seks personer tas opp som nye medlemmer:
Bjørn Gunnar Hansen, fagsjef i TINE Rådgiving
Johan Holan, Levanger, tillitsvalgt FK Agri
Jan Ole Mellby, Skjeberg, nestleder Geno
Ola Nafstad, fagdirektør Animalia
Halvor Nordli, daglig leder Tyr
Trond Reierstad, Lørenskog, styreleder TINE
De nye medlemmene presenterte seg. Mari ønsket de nye medlemmene velkommen som
NØK-medlemmer.
5. Valg
Vedtak:
Mari Bjørke ble gjenvalgt som leder
Tone Roalkvam ble gjenvalgt som sekretær
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Kjell Arne Dystebakken og Harald Volden ble gjenvalgt som revisorer.
6. Innkomne saker
Det var innkommet en søknad om dispensasjon. Problemstillingen ble tatt opp i NØKs
styremøte 25. juli. I henhold til øvrige NØK lands praksis overlates det til styret å
behandle denne type saker. Saken ble trukket fra Generalforsamlingen.
7. kontingent NØK den norske avdeling
Det ble fremsatt forslag i møtet om at kontingenten heves til kr 300 for aktive
medlemmer og kr 200 for senioraktive medlemmer. Forslaget ble enstemmig vedtatt
Styret gis anledning til å subsidiere barnefamilier, tilsvarende den praksis Danmark har.
8. Eventuelt
Det er Norges tur til å arrangere kongressen i 2014. Mulige stedsvalg ble diskutert.
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