Innkomne forslag til

Veikle Balders Generalforsamling 19.02.2022
1. Styret foreslår følgende lovendringsforslag:
I Veikle Balders lover lyder §5, GENERALFORSAMLINGEN, punkt 7:
-Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for ett (1) år
-øvrige styremedlemmer
-nestleder blant styrets medlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
-redaksjonskomité
-utstillingskomité
-allsidighetskomité

Styret foreslår å endre til:
-Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for to (2) år
-nestleder for to (2) år
-øvrige styremedlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
-redaksjonskomité
-utstillingskomité
-allsidighetskomité
Styrets begrunnelse for lovendringsforslaget:
På Generalforsamlingen 2021 ble det bestemt at «… Styret oppfordres til se på vedtektene
rundt valg og funksjonstid til neste generalforsamling.»
Veikle Balders lover bygger på DNTs lovverk. Styret har gjennomgått den gjeldende
lovteksten i Veikle Balders lover og sammenholdt denne med DNTs lover. Nødvendige
endringer er lagt inn i styrets forslag slik at forslaget skal være tilpasset Veikle Balders
organisasjonsstruktur.

Styret finner det hensiktsmessig at både leder og nestleder har en funksjonstid på to år.
Begrunnelsen er at det er begrenset hva en kan oppnå i en såpass stor organisasjon som Veikle
Balder på kun ett år.
Videre finner styret det hensiktsmessig at leder og nestleder velges hvert sitt kalenderår.
Begrunnelsen er behov for overlapping og kontinuitet i organisasjonens ledelse.
Styret foreslår at lovendringen trer i kraft umiddelbart, fra og med Generalforsamlingen 2022.
Lovendringsforslaget får konsekvenser for Veikle Balders lover § 8, STYRET

2. Styret foreslår følgende lovendringsforslag:

I Veikle Balders lover lyder § 8, STYRET:
Styret består av leder som velges for ett (1) år og fem (5) medlemmer med funksjonstid i to
(2) år. To (2) alternativt tre (3) styremedlemmer velges årlig. Sammensetningen av styret skal
være forholdsmessig i forhold til alder og kjønnsfordelingen i medlemsmassen.
Styret velger enten i styret eller utenfor styret kasserer og sekretær.
Om styret finner det formålstjenlig kan de sette ned arbeidsutvalg. Styret trer sammen når
lederen finner det nødvendig, eller det ønskes av minst halve styret. Styret er
beslutningsdyktig ved at minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Innkallelse til styremøte meddeles personlig til styremedlemmene i god tid før møtet.
Styrets saker avgjøres med simpelt flertall, ved eventuell stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Ved personvalg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.
Styret plikter:
– Å lede og overvåke foreningens virksomhet.
– Å håndheve foreningens økonomi og forvaltning.
– Å bestemme tid og sted for Generalforsamlingen.
– Å effektuere foreningens avgjørelser, samt å følge opp og avgjøre innkomne saker.

Styret foreslår å endre til:

§ 8 STYRET
Styret består av leder som velges for to (2) år, nestleder som velges for to (2) år og fire (4)
medlemmer med funksjonstid i to (2) år. Tre (3) styremedlemmer velges årlig. Leder og
nestleder velges vekselvis annethvert å,r slik at deres funksjonstid ikke blir sammenfallende.
Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til alder og kjønnsfordelingen i
medlemsmassen.
Veikle Balders leder er foreningens representant i Representantskapet for stiftelsen Norsk
Hestesenter med nestleder som personlig vara.
Styret velger enten i styret eller utenfor styret kasserer og sekretær.
Om styret finner det formålstjenlig kan de sette ned arbeidsutvalg. Styret trer sammen når
lederen finner det nødvendig, eller det ønskes av minst halve styret. Styret er
beslutningsdyktig ved at minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Innkallelse til styremøte meddeles personlig til styremedlemmene i god tid før møtet.
Styrets saker avgjøres med simpelt flertall, ved eventuell stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Ved personvalg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.

Styret plikter:
- å lede og overvåke foreningens virksomhet.
- å håndheve foreningens økonomi og forvaltning.
- å bestemme tid og sted for Generalforsamlingen.
- å effektuere foreningens avgjørelser, samt å følge opp og avgjøre innkomne saker.
- å foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til Veikle Balders
Generalforsamling.
Styrets begrunnelse for endringsforslaget:
De foreslåtte endringene i Veikle Balders lover § 8 skal sikre overlapping og kontinuitet i
organisasjonens ledelse. Dette oppnås ved at leders- og nestleders funksjonstid starter og
avsluttes ulike kalenderår. Det vil være uheldig for kontinuiteten dersom både leder og
nestleder går av samtidig.

Styret finner det hensiktsmessig at Veikle Balders leder representerer foreningen i
Representantskapet for stiftelsen Norsk Hestesenter. Videre finner styret det naturlig at Veikle
Balders nestleder er foreningens vararepresentant.
Styret foreslår endringer i valgordningen for valgkomitéen gjennom en tilføyelse i paragrafens
siste ledd. Styret finner det uheldig at en komité i organisasjonen skal foreslå sine egne
etterfølgere eller eget gjenvalg til komitéen. Det ville være tilsvarende spesielt om styret
skulle fungere som valgkomité og foreslå sine egne etterfølgere, eller gjenvalg, til styret.
Styret foreslår derfor at styret gis i oppdrag å foreslå medlemmer og varamedlemmer til
valgkomitéen til Veikle Balders generalforsamlingen.
Lovendringsforslaget er i tråd med DNTs lover, § 4.3 Oppgavene til styret i DNT, punkt (i.
Styret foreslår at lovendringen trer i kraft umiddelbart, fra og med Generalforsamlingen 2022.

3. Styret foreslår følgende lovendringsforslag:
I Veikle Balders lover lyder §5, GENERALFORSAMLINGEN, 3. avsnitt:

Følgende saker skal behandles av generalforsamlingen:
1)
Godkjenne møteinnkalling og saksliste
2)
Valg av ordstyrer
3)
Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.
4)
Behandle og godkjenne styrets årsmelding
5)
Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag for kommende
kalenderår.
6)
Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår
7)
Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for ett (1) år
-øvrige styremedlemmer
-nestleder blant styrets medlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

8)
9)

-redaksjonskomité
-utstillingskomité
-allsidighetskomité
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær
Innkomne saker fra styre og medlemmer.

Saksliste og tilhørende dokumenter skal være publisert en uke før generalforsamlingen.
Styret foreslår å endre til:

Følgende saker skal behandles av generalforsamlingen:
1)
Godkjenne møteinnkalling og saksliste
2)
Valg av ordstyrer
3)
Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.
4)
Behandle og godkjenne styrets årsmelding
5)
Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag for kommende
kalenderår.
6)
Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår
7)
Innkomne saker fra styre og medlemmer.
8)
Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for to (2) år
-nestleder for to (2) år
-øvrige styremedlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
-redaksjonskomité
-utstillingskomité
-allsidighetskomité
9)
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær
Saksliste og tilhørende dokumenter skal være publisert en uke før generalforsamlingen.
Styrets begrunnelse for lovendringsforslaget:
Styret foreslår å endre dagsorden på Generalforsamlingen slik at «Innkomne Saker fra styre
og medlemmer» behandles før valgene.

Det har ved tidligere Generalforsamlinger blitt vedtatt å behandle det gjeldende punkt 8 før
punkt 6 på dagsordenen. Grunnen har vært at punkt 8, «Innkomne saker fra styre og
medlemmer», har hatt innvirkning på punkt 7, Valg. Slik er det også ved årets
Generalforsamling.
Dersom det gjeldende punkt 8, Innkomne saker fra styre og medlemmer, behandles etter
valgene, kan det potensielt påvirke kandidaturene og skape vanskelige situasjoner.
Styret foreslår at lovendringen trer i kraft umiddelbart, fra og med Generalforsamlingen 2022

4. Styret foreslår følgende medlemskontingent i Veikle Balder fra og med 2023:

Medlemskontingent til og med det året medlemmet fyller 23 år, kr 100,Medlemskontingent fra og med det året medlemmet fyller 24 år, kr 400,Styrets begrunnelse for endringsforslaget:
Styret ønsker å arbeide for økt rekruttering til ulike aktiviteter med kaldblodshester. En lavere
medlemskontingent for yngre mennesker vil kunne bidra til økt oppslutning om medlemskap og
deltaking på ulike hestesportsaktiviteter.
Den foreslåtte reduserte medlemskontingenten vil berøre mellom 20 og 30 nåværende
medlemmer.

