Protokoll fra 122. Forbundsting avholdt 21.02.2020 på Scandic Brennemoen, Mysen
Sak 1 Åpning ved leder
Klokka 20.00 ønsket leder Torgeir Vestenfor velkommen til årets Forbundsting ved å ringe i den
tradisjonsrike bjella. Han ønsket delegater, gjester fra nordiske land, æresmedlemmer og øvrige tilhørere
velkommen til det 122. Forbundsting. Leif Laache, forbundets eldste og aktive medlem, som startet å stille
ut allerede på 1940 tallet, Harald Saue, æresmedlem i Drammen, Arne Nilsen, æresmedlem i Sarpsborg ble
alle minnet med ett minutts stillhet.
Sak 2 opprop og godkjenning av fullmakter
Bjørn Egeland foretok opprop som viste at 27 stemmeberettigede var tilstede, hvorav 5 var fra NKFs styre.
Sak 3 Erklæring av møtets gyldighet
Innkalling til Forbundstinget er annonsert innen fristen i Tidsskrift for Kaninavl. Det fremkom ingen
kommentarer og møtet ble erklært for gyldig.
Sak 4 Konstituering
A.
Valg av møtedirigent: Kristin Berg foreslo Alf Gunnes. Enstemmig valgt.
B.
Valg av 2 sekretærer: Geir Klepaker og Svein Clausen ble foreslått av Kristin Berg.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt
C.
Valg av 2 desisorer: Johnny Lyshaug og Johan Viker ble foreslått av Kristin Berg.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
D.
Valg av tellekorps: Ivar Østli og Svein Kamfjord ble foreslått av Kristin Berg og ble enstemmig valgt.
Alf Gunnes tok plass ved styrebordet, overtok klubba og takket for tilliten. Han anmodet delegatene om å
reise seg og snakke høyt og tydelig.
Sak 5 Behandle styrets årsmelding
Ordstyreren refererte overskriften i hvert avsnitt, uten at delegatene hadde kommentarer til årsmeldingen
på sidene 9 – 13. Styrets årsmelding ble deretter enstemmig godkjent.
Styrets arbeidsplan på side 14: Ingen delegater hadde kommentarer og styrets arbeidsplan ble enstemmig
godkjent.
Årsmeldinger presentert på sidene 15-23 fra grupper, utvalg o.a. ble så gjennomgått uten kommentarer.
Til Dommergruppas rapport og regnskap på side 29 - 31 var det ingen kommentarer.
Til årsmeldingen på side 32 fremkom ingen kommentarer. De fremlagte meldinger ble så tatt til etterretning
Sak 6 Regnskap, sak 7 Revisors beretning og sak 8 Kontrollkomiteens rapport
Forbundskasserer Ivar Østli gjennomgikk regnskapet. Overskuddet skyldes i hovedsak inntektsføring av 6.085
fra Aurskog og Høland Hoppeklubb og kostnadsreduksjon på trykking av Tidsskriftet.
Revisor Bjarne Øygard gjennomgikk revisjonsmeldingen på side 26. Han berømmet styret. Han hadde ingen
merknader og anbefalte regnskapet godkjent. Siw Thu fra Kontrollkomiteen hadde ikke kommentarer utover
deres fremlagte rapport. Regnskapet ble så enstemmig godkjent
Ingen ønsket ordet og rapporten fra Kontrollkomiteen ble tatt til etterretning.
Sak 9 Budsjett/Kontingent 2021 side 28
Det fremlagte budsjettforslaget ble enstemmig godkjent uten kommentarer fra delegatene.
De foreslåtte kontingentsatser, som er uendret fra 2020, ble enstemmig godkjent
De 2 dommerelevene, Sindre Bergsagel og Roger Skjølås, som har avlagt dommerprøve 21.02.2020 ble bedt
om å komme opp på podiet. Torgeir Vestenfor refererte at styret i dommergruppen anbefaler at begge
autoriseres og autorisasjonsbevis ble delt ut til begge.
Vinnerne av LU/NM 2018 ble så presentert:
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Nr.1 ble Roger Skjølås Indre Østland, Blå Wiener 288p, nr. 2 ble Erik Birger Nilsen, Sarpsborg Perle Ekorn 287
p og nr. 3 ble Arild Gundersen Belgisk Hare 287p som alle fikk applaus for flotte resultater.
Beste junior ble Ludvig Gulliksen, Tønsberg med Stor Sølv 285,5 p og fikk applaus for dette.
Sak 10 Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger s 29
Kjell Helge Jåtun, Jæren og Sandnes ønsket velkommen til LUU/NM i Varhaughallen 6-8. november 2020.
Det forelå ingen søknader nå og ingen delegater ba om ordet. Godkjent ved akklamasjon.
NKFs styre fikk fullmakt til å tildele LUU/NM 2021 og 2020 og LU/NM 2021
Sak 11 Valg følge NKFs lovverk.
Geir Klepaker innledet med komiteens arbeidsform. Han fortalte at man hadde prøvd å lage et forslag som
tok hensyn til geografi, alder og kjønn. Alf Gunnes tok fatt på de enkelte valg. Ingen bad om ordet, ingen
andre forslag fremkom og ingen krevde skriftlig avstemming, dermed ble valgene gjennomført:
Leder:
Torgeir Vestenfor var foreslått av valgkomiteen og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
Styremedlem: Bjørn Petter Åsheim var foreslått av valgkomiteen og ble valgt ved akklamasjon for 2 år
Styremedlem: Svein Ødegård var foreslått av valgkomiteen og ble valgt ved akklamasjon for 2 år
Valg av nestleder: Kristin Berg ble foreslått av Heidi Jebsen og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
1.varamedlem: Heidi Jebsen var foreslått og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
2.varamedlem: Arild Gundersen var foreslått og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
3.varamedlem: Henrik Erlandsen var foreslått og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
Kontrollkomite: Jonny Hadland var foreslått og ble gjenvalgt ved akklamasjon for 1 år.
Siw Thu var foreslått og ble valgt ved akklamasjon for 1år.
Annette Floen var foreslått og ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
Revisor:
Vararevisor:

Bjarne Øygard var foreslått og ble valgt for 1 år ved akklamasjon.
Sturle Skeidsvoll var foreslått og ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

Valgkomite:

Arild Gundersen foreslo gjenvalg på Kjell Helge Jåtun, som ble enstemmig valgt ved
akklamasjon for 2 år.
Torgeir Vestenfor foreslo gjenvalg på Roger Skjølås, som ble enstemmig valgt ved
akklamasjon for 2 år.

Sak 12 Avslutning.
Alf Gunnes avsluttet med å si at det hadde vært interessant å være møteleder, og overlot ordet til lederen.
Torgeir Vestenfor takket Jorunn Egner for innsatsen i styret og Alf Gunnes for god møteledelse.
Han minnet også om foredrag med Henrik Erlandsen dagen etter.
Klokka 20:41 ble Forbundstinget erklært for avsluttet av den gjenvalgte lederen.
22.02.2020

Jeg bekrefter at møteprotokollen er i overenstemmelse med de vedtak som ble fattet:
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