
Forslag fra styret til Generalforsamlingen 2016. 
 
Forslag 1: 
Generalforsamling  
Opprinnelig tekst: 
7.2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar. 
Endres til: 
7.2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mars. 
Opprinnelig tekst:  
7.3. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret ved oppslag i klubbhuset og på klubbens hjemmeside med 
minimum 15 dagers varsel. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være styret 
i hende innen 31. januar. 
Endres til: 
7.3. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret ved oppslag i klubbhuset og på klubbens hjemmeside med 
minimum 15 dagers varsel. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være styret i 
hende innen 3 uker før Generalforsamlingen avholdes. 
 

Forslag 2 
Opprinnelig tekst. 

14.1. Grupper organisert i Den norske klubben Alacant er direkte underlagt klubbens styre, gruppene skal ha 

et styre på minst tre personer: leder, kasserer og styremedlem, disse velges av gruppen selv. 

14.2. Gruppene skal levere årsmelding og regnskap til styret innen 31. januar. 

14.3. Det forutsettes at de som regelmessig deltar i de ulike gruppenes aktiviteter er betalende medlemmer i 

Den norske klubben Alacant. 

14.4. Gruppene gis anledning til bruk av klubbens lokaler og logo-emblem etter avtale med styret. 

14.5. Dersom gruppene inngår avtaler med eksterne aktører skal styret orienteres, avtalene skal være 

skriftlige. 

 

Endres til: 

14.1. Grupper organisert i Den norske klubben Alacant (DnkA) er selvstyrte enheter, og ligger 

organisasjonsmessig under styret i DnkA 

14.2. Gruppene skal ha et styre på minst tre (3) personer: leder, kasserer og styremedlem. Disse velges av 

gruppen selv 

14.3. Gruppene disponerer selv sine eventuelle overskudd, men skal levere årsmelding og regnskap til styret 

innen 31. januar. 

14.4. Det forutsettes at personer som deltar regelmessig i gruppenes aktiviteter har gyldig medlemskap i 

DnkA. 

14.5. Gruppene gis anledning til bruk av klubbens lokaler og logo etter avtale med styret i DnkA. 

14.6. Dersom gruppene inngår avtaler med eksterne aktører skal styret i DnkA orienteres, avtaler skal være 

skriftlige 
 

Forslag 3 
Styret foreslår å endre teksten i paragrafen om valg til AK 
I stedet for «minst fire personer», foreslås «minst 8 personer» 
I stedet for «to varamenn», foreslås «en varamann» 
 

Forslag 4 
Donasjoner: 
Styret foreslår å donere til Caritas og Cruz Roja, 500 euro til hver. 
1000 euro overføres til Hjelpegruppen som da gis anledning til å donere til en eller flere verdige mottakere. 
 

Under VALG: 
Valgkomiteen har ikke funnet personer til å fylle sine stillinger.  
Styret foreslår at valgkomiteen blir valgt med de samme personene til et år til. 


