Generalforsamling 15.aug 2021 i Rambler & Amc Club of Norway
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at Generalforsamlingen 2021 skal avholdes
skriftlig. Ideen og gjennomføringen er hentet fra Norges Idrettsforbund sine nettsteder og Norsk
Tempoklubb.
Fristen til å melde saker var den 12 mai 2021. Det har kommet inn 4 forslag til saker og 3 av styrets
medlemmer har valgt og ikke fortsette.

Slik gjennomføres skriftlig generalforsamling
•
•
•
•
•

•

Innkalling sto i Ramcard nr: 1-2021 side 17. Og gjennomføres 15. aug 2021
Medlemmene stemmer ved å sende inn epost til klubbens epost adresse eller poststemplet
brev/postkort til klubbens adresse senest 15. aug 2021 midnatt.
Registrert antall oppmøte medlemmer på generalforsamlingen, blir det antallet lovlig
stemmer vi mottar.
Protokoll fra generalforsamlingen blir trykket i Ramcard nr: 3-2021. Det vil også bli opplyst
om antall stemmer for, imot og blanke på hver sak.
Alle avstemminger gjøres etter klubbens vedtekter. For å være stemmeberettiget må
medlemskapet i klubben være i orden, i tillegg må brev/epost være fylt ut og sendt inn i
henhold til instruksjonenHvis sak 1 «Godkjenning av dagsorden og innkalling» ikke blir godkjent av årsmøtet må det
kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling.

Det er ingen motkandidater til verv, så det skal kun stemmes for kandidat eller blankt.

3 alternative måter å stemme på.
1. Send epost til rambleramc.clubnorway@gmail.com der du angir din stemme. Skriv saksnr: og
deretter stemmealternativ du stemmer for.
2. Send inn generalforsamlingspapirene: Sett ring rundt de alternativene du stemmer for. Husk
å fylle ut navn etc. og send inn til klubbens adresse.
3. Send inn brev/postkort. Gjør som alternativ 1.
Uansett metode husk fristen 15. aug 2021

Medlemsnr / epost:______________________________________________________________

Navn:__________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________

Generalforsamling 2021 Rambler&AMC Club of Norway
Sak 1: Godkjenning av innkalling; dagsorden, valgt møteleder, referent, og to til å signere
Innkalling ble gjort i Ramcard nr: 1-2021. Styret foreslår President Trond A Skjønberg som møteleder,
styremedlem Arne Hyggen som referent. Medlemmer Robert Marsiello og Bjørn Terje Nordin
signerer protokollen. Hvis dagsorden ikke godkjennes forkastes hele generalforsamlingenDet stemmes for sak 1 i sin helhet: A) Godkjent

B) Ikke godkjent

C) Blankt

Sak 2: Regnskap for 2020 og 2019
Generalforsamlingen legger frem regnskap for 2019/2020
Det stemmes for sak 2:

A) Godklent

B) Ikke godkjent

C) Blankt

Sak 3: Fastsettelse av kontingenten for års medlemskap
Styret ser ingen grunn til å forandre på kontingenten for hovedmedlem eller familiemedlem.
Det stemmes for sak 3:

A) Uendret kontingent

B) Ditt forlag

C) Blankt

Sak 4: Valg av styret.
Ved fristens utløp var det kommet inn 3 forslag til styremedlemmer. Til samme frist hadde 3 værende
medlemmer av styrt meldt ifra om at de ønsket gjenvalg. Ifølge våre vedtekter er vi innenfor
minimumsantallet og maksimumsantallet som skal sitte i vårt styre. Det skal derfor kun stemmes for
kandidat eller blankt
Kandidat 1: Trond Arne Skjønberg stiller til gjenvalg.

A) Valgt

B) Blankt

Kandidat 2: Kjell Blåhella stiller

til gjenvalg.

A) Valgt

B) Blankt

Kandidat 3: Arne Hyggen stiller

til gjenvalg.

A) Valgt

B) Blankt

Kandidat 4: Robert Masiello

ny til valg.

A) Valgt

B) Blankt

Kandidat 5: Torbjørn Marthinsen

ny til valg

A) Valgt

B) Blankt

Kandidat 6: Camilla Getz

ny til valg

A) Valgt

B) Blankt

Ifølge våre vedtekter er det det valgte styret som fordeler posisjonene innad.

Innkommende saker.
Sak 5: Forslag om å opprette en valgkomite som har til oppgave å foreslå nye kandidater som ønsker
å yte litt ekstra for klubben og kandidater til styre.
Det stemmes for sak 5:

A) Godkjent

B) Ikke godkjent

C) Blankt

Sak 6: Vedtektene. Det har kommet inn forslag på å endre noen paragrafer i våre vedtekter1. Generalforsamlingen finner sted innen utgangen av februar hvert år.
A) Godkjenn

B) Ikke godkjenn

2. Generalforsamlingen velger sammensetting av styret.
President hvert år (et år av gangen)
3 styremedlemmer for 2 år partall år
3 styremedlemmer for 2 år oddetall år
Styret skal bestå av 7 medlemmer
A) Godkjenn
B) Ikke godkjenn

C) Blank

C) blankt

Sak 7: Betaling av medlemskapet.
Medlemskapet bør være innbetalt den 31 jan og innbetalingsfaktura blir lagt ved Ramcard nr 4 hvert
årDet stemmes for sak nr 7:

A) Godkjenn

B) Ikke Godkjenn

C) Blankt

Sak 8: Vedtektene. Fjerne ordlyden i §4 Klubben drives på non Profit basis, evt overskudd føres
tilbake til medlemmene i form av økt serviceEtterstattes med: Ved oppløsning av klubben vil klubbens midler gå til veldedig formål.
Det stemmes for sak 8:

A) Godkjenn

B) Ikke godkjenn

C) Blankt

Sak 9: Det trenges en ansvarlig person til å behandle nettsteder som Instagram mm …
A) Godkjenn

B) Ikke godkjenn

Hvis noen ønsker disse dokumentene på epost, si ifra på mail
Ønsker med dette alle en god Generalforsamling
MVH
Styret Racn

C) Blankt

