
Referat fra Generalforsamlingen 

25. februar 2015. 

Antall fremmøtte: 129 Antall fullmakter: 21  Totalt:  150 

Sak 
nr 

Sak Beskrivelse av saken 

1 Åpning Styrets leder ønsket velkommen, konstaterte at GF ikke 
var beslutningsdyktig, og innkalte til ny GF. 

2 Konstituering  

3 Godkjenning av 
innkalling og dagsorden 

GF godkjente innkallingen og dagsordenen 

4 Valg av møteleder Christian Christiansen ble foreslått som møteleder, og 
enstemmig valgt 

5 Valg av referenter  Reidar Eriksen og Bjørn-Sverre Jakobsen ble foreslått som 
referenter, og enstemmig valgt. 

6 Valg  av tellekorps Steinar Aleksandersen, Paul Iversen og Magne Pedersen 
ble foreslått som tellekorps, og enstemmig valgt. 

7 Valg av 
protokollunderskrivere 

Gunnar Mortensen og Åse Villanger Nielsen ble foreslått 
som underskrivere av protokollen, og enstemmig valgt. 

8 Styrets årsberetning Styrets leder leste årsberetningen. Magne Pedersen viste 
til antall styremøter, og etterlyste manglende referater. 
Gudveig Rekdal etterlyste oversikt over avgående styre. 
Begge forhold ble tatt til etterretning, og referatene vil bli 
offentliggjort. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

9  Arrangementskomiteens 
årsberetning 

Per Lissner gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen. 
og AK høstet ros fra flere medlemmer. Årsberetningen ble 
enstemmig godkjent. 

10 Andre årsberetninger Hjelpegruppa. 
Møtelederen leste årsberetningen fra hjelpegruppa. 
Medlem 1003 Ville vite hva slags organisasjon Norsk-
Spansk Huseierforening er, og påpekte ett par formelle 
forhold som bruk av bare fornavn og manglende 
underskrift. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
Interimgruppen for trimaktiviteter. 
Møtelederen leste årsberetningen, som ble enstemmig 
godkjent. 
Golfgruppa. 
Frode Fjellanger leste årsberetningen, og besvarte 
bekreftende på spørsmål om medlemmene hadde fordeler 
av sitt medlemskap. Årsberetningen ble enstemmig 
godkjent. 
Bridgegruppen. 
Gunnar Halvorsen gjennomgikk årsberetningen, som ble 
enstemmig godkjent. 

11 Revidert regnskap Jan Lindhagen gjennomgikk regnskapet, og besvarte 
spørsmål fra medlemmene. Revisors rapport ble etterlyst, 



og Gunnar Mortensen beklaget at denne ikke var levert, 
men lovet at denne skulle fremlegges snarest. I skrivende 
stund er dette gjort. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 12 Forslag Bøker i klubblokalet. 
Møteleder leste opp forslaget, og deretter ble det en 
nokså heftig diskusjon, hvor noen mente at dette var en 
sak for styret, mens andre mente denne saken måtte 
avgjøres på GF. Argumentet mot å ha bøker i lokalet var i 
hovedsak orden og ansvar for en slik samling. I denne 
saken som i de neste forslagene ble styrets innstilling 
etterlyst. 
Avstemningen ga som resultat 72 for, altså at boksamling 
skal gjeninnføres i klubblokalet. 
Donasjoner.  
Forslaget gikk ut på at DNKA donerer Euro 2.100, som 
fordeles likt mellom de tre organisasjonene Cruz Roja, 
Caritas og Aracelia. Magne Pedersen foreslo å sette ned 
beløpet til Euro 1.200,-. Dette forslaget falt  mot en 
stemme, og styrets forslag ble dermed vedtatt. 
Fremtidige medlemstilbud. 
Jan Lindhagen gjennomgikk forslaget, som ba GF gi styret 
mandat til å gjennomgå alle sider ved de tilbud som pr 
dags dato tilbys medlemmene, samt forutsetninger som 
må være til stede for fremtidig drift. Møtelederen hevdet 
at slikt mandat allerede foreligger. Styret trakk derfor 
dette forslaget. 
Vedtektsendringer. 
Svein Jensen refererte til møter han hadde hatt med 
spansk advokat om ønskede endringer i vedtektene for 
DNKA. Flere mente at de hadde hatt for kort tid til å sette 
seg inn i de foreslåtte endringene, og foreslo å utsette 
denne saken. Forslaget falt mot 29 stemmer. Møteleder 
gjennomgikk deretter vedtektene, punkt for punkt. Flere 
kosmetiske endringer ble foreslått, og akseptert. Disse vil 
bli innarbeidet i hoveddokumentet før det oversettes til 
spansk, og oversendes spanske myndigheter. Styrets 
forslag ble så vedtatt mot to stemmer. 

13 Budsjettforslag Jan Lindhagen gjennomgikk forslaget til budsjett, og 
besvarte spørsmål. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

14 Valg Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt med 
akklamasjon for alle verv, og resultatet ble slik: 
Styret: 
Leder               Jan Lindhagen                 (Ett år) 
Kasserer          Edith Dolmen Gilje         (Ett år) 
Sekretær         Reidar Eriksen                 (To år) 
Styremedlem Bjørn-Sverre Jakobsen   (To år) 
Styremedlem Knut Sæterøy                   (To år) 
Varamedlem 1 Liv Tyldum                      (To år) 
Varamedlem 2 Gunnar Mortensen       (To år) 
Varamedlem 3 Henrik Thrana                (To år) 
Revisorer: Gudveig Andreassen               (To år) 
                   Magne Pedersen                     (To år) 



                   Svein Jensen (Varamedlem)  (To år) 
Arrangementskomiteen: 
Åse Villanger Nielsen 
Per Lissner 
Halvor Bjørnebye 
Tore Mildestvedt 
Reidar Hjelteig 
Kari Enge 
Rolf Solheim 
Valgkommite: 
Olaug Marø 
Eigil Arntun 
Roy A. Strøm (Varamedlem) 

 

 

 

 

Gunnar Mortensen         Åse Villanger Nielsen 

Protokollunderskriver         Protokollunderskriver 

 

 

Bjørn-Sverre Jakobsen         Reidar Eriksen 

Referent          Referent 


