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Sak 1 Åpning av Generalforsamling 
Generalforsamlingen ble digitalt åpnet kl. 18.00 den 1.mars 2021, ved at alle 
medlemmene fikk nytt digitalt varsel, vedlagt årsberetningen på nytt. Følgende melding 
ble formidlet: Årsmøtet åpnes i dag, mandag 1. mars kl. 18.00, og dere har anledning til å 

komme med spørsmål og evt. kommentarer fra i dag av og i én uke fremover, altså til mandag 
8. mars kl. 18.00. 
Styret vil så formidle spørsmål/kommentarer og svar på disse til alle medlemmer.  

 
Det var den 1. februar, i forbindelse med innkallingen, blitt opplyst, til alle, om denne 
måten å gjennomføre Generalforsamlingen på i år som følge av pandemien.  
Det har ikke kommet inn noen motforestillinger mot dette. 
 
Sak 2. Konstituering 
Vedtak: Som ordstyrer ble valgt Bjørn Væthe, referent Bente Solem og medreferent 
Reidun Teigen  
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 3. Styrets årsberetningble vedlagt til lesing. 
Vedtak: Styrets årsberetning  fikk ingen kommentarer og er med det godkjent. 
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 4. Regnskap med noter ble vedlagt til lesing. 
Revisjonsberetningenble vedlagt til lesing. 
Vedtak:Regnskap og revisjonsberetning fikk ingen kommentarer og er med det vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent 
Medlemskontingent for klubbmedlemmer og firmamedlemmer foreslås uendret for 
2022. 
Vedtak: Styrets forslag fikk ingen kommentarer og er med det vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2021 
Vedtak:Styrets forslag til budsjett fikk ingen kommentarer og er med det vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 7. Valg 
a) Valgkomiteen. 
 



Valgkomiteen har bestått av leder Grete Ebbell Hestnes, medlem Olav Raaen, medlem 
Tore Langlete og varamedlem Tormod Seljevoll. 
 
I henhold til DNKCBs vedtekter artikkel 6 punkt 6, har medlemmene blitt oppfordret til 
å komme med forslag til kandidater til styreverv 2021.  
Ingen forslag er mottatt. 
 
Da vi er oppe i en pandemi, som resulterer i nedstengninger og minimalt med 
muligheter til å drive DNKCB normalt, vil valgkomiteen foreslå følgende: 
 
Funksjonstiden for styret i DNKCB forlenges med ett år. 
Med unntak for Arne Løvik og Hans Svedbergh, som begge står den tidligere avtalte tid. 
Styrets medlemmer samtykker i forslaget. 
  
Styremedlem Anita Haugen, som av personlige årsaker har gått ut av styret, erstattes. 
Det samme gjelder vararevisor Trond Michelsen. 
Følgende kandidat til styremedlem foreslås og har sagt seg villig til verv:Hilde Foss 
Følgende kandidat til vararevisor foreslås og har sagt seg villig til verv:Tormod Seljevoll. 
 
Valgkomiteens innstilling til DNKCBs generalforsamling 2021 er følgende: 
Hilde Foss velges som nytt styremedlem for 2 år.  
Tormod Seljevoll velges som ny vararevisor for 2 år. 
Innstillingen er enstemmig. 
 
Vedtak: Forslagene fikk ingen kommentarer og er med det vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig 
 
Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret 
Det har ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer eller styret. 
 
Generalforsamling avsluttet mandag 8/3, 2021, kl. 18:00. 
 
Alfaz del Pi 9/03/2021 
 
 
Referent       Medreferent 
Styresekretær Bente Solem    Reidun Teigen 
 
 

  


