
 

Saksliste for Norsk Gypsy Cob Forenings årsmøte 

07.02.2021, Teams. 

a. Godkjenning av innkalling til årsmøtet 

b. Valg av ordstyrer og referent 

c. Valg av to til å signere protokollen 

d. Årsmelding 

e. Godkjenning av regnskap 

 

f. Innkomne forslag: 

1. Endring av ordlyd i vedtekt (Forslag innsendt av styret i NGCF) 

§ 7.8 «Bruk av Skype ved årsmøter og ekstraordinære årsmøter. Alle årsmøter og 

ekstraordinære årsmøter skal være tilgjengelige på Skype. All stemmegivning Skal sendes 

inn via ordinær Post i forkant av årsmøte, da det vil være vanskelig med anonyme 

stemmer ved valg via Skype.» 

Bytte ut «Skype» med «digital plattform» ettersom man kan bruke flere digitale 

plattformer, og foreningen ved to anledninger har benyttet Teams istedenfor Skype pga 

mer brukervennlighet.  

Legge til «ved behov» i setningen «Alle årsmøter og ekstraordinære årsmøter skal være 

tilgjengelige på Skype», slik at setningen blir som følger: «Alle årsmøter og 

ekstraordinære årsmøter skal være tilgjengelige på en digital plattform ved behov». 

Begrunnelsen for dette er hvis ingen melder interesse for å delta digitalt når man igjen kan 

ha fysiske årsmøter, har det heller ingen hensikt å bruke tid til å tilrettelegge for dette.  

Legget til «eller e-post» i setningen «All stemmegivning Skal sendes inn via ordinær Post i 

forkant av årsmøte», slik at setningen blir som følger: «All stemmegivning skal sendes inn 

via ordinær post eller e-post i forkant av årsmøtet, da det vil være vanskelig med anonyme 

stemmer ved valg via en digital plattform». 

 

2. Stemme pr e-post på årsmøter (Forslag innsendt av styret i NGCF) 

Legge til i vedtekt § 7.4 «e-post og ordinær post». Pr. i dag står det kun post, og ikke 

presisert om dette er e-post eller ordinær post. 



 

3. Mulighet for digitale årsmøter ved behov (Forslag innsendt av styret i NGCF) 

Legge til mulighet for å avholde digitale årsmøter ved behov i § 7.2: 

 «Årsmøtet skal avholdes på et sentralt sted slik at det er greit for alle å møte uansett hvor 

man bor. Digitale årsmøter kan avholdes ved behov når fysiske møter ikke er mulig å 

gjennomføre eller et flertall av medlemmene ønsker en slik gjennomføring». Tekst i rødt er 

forslag, og kan endres på av årsmøtet hvis man ønsker å ha dette med.  

 

Dette begrunnes i erfaring med covid-19 pandemi i 2020 og 2021 hvor fysiske møter ikke 

er mulig å gjennomføre, samtidig som at vedtektene ikke tar høyde for dette pr nå.  

 

 

4. Forslag til endring eller fjerning av § 9.15 Taushetserklæring (Forslag innsendt av 

styret i NGCF) 

Styret ønsker å drøfte på årsmøtet om dette er et vedtak man tenker er nødvendig å ha der, 

evt, om signering kan foregå digitalt for å forenkle prosessen? 

 

5. Kalender (Forslag innsendt av Camilla Anett Akslen)  

Ønsker å gi en tilbakemelding på kalender for året 2021. 

Følte ikke kalenderen sto helt til forventningene denne gangen. 

En har gjerne en ørliten forventning om at bildene gjerne følger årstiden, noe jeg ikke 

følte denne gjorde. Valg av bilder, føler styret/redaksjonen kunne gjort seg mer flid i valg 

av dette (kan dra ut et eksempel, bilde av en hests bakdel med en lite flatterende bakgrunn 

i grunn. Bakdelen på hesten kunne vært bra den, hadde resterende bilde gitt den "wow" 

effekten. Noe jeg følte den ikke gjorde. Følte ikke dette bildet hører hjemme i en kalender. 

Får et inntrykk at "en bare velger i hu og hast for å fylle plassen".) 

Nå er jeg veldig aktiv på gruppene, og har lagt meg til merke der er langt flere muligheter 

en kunne ha benyttet seg av sånn bildemessig. 

 

Må innrømme jeg forventet det lille ekstra også i år, da det er Jubileumsåret til Ngcf. 

 

For fremtiden - ønsker foreningen er litt mer visuell i valg av bilder til et slikt produkt. Er 

dette et bilde du ville hengt opp på din kjøkken/stuevegg? 

 

Tenker også medlemmer/andre betaler en fin sum for å støtte foreningen, at en da legger 

sjel i arbeidet/produktet en gir ut. 

 

 

6. Medlemsblad (Forslag innsendt av Camilla Anett Akslen)   

Hvem har ansvar for å gjennomgå medlemsbladet før det trykkes? 

 

Tenker det er viktig å passe på at en ikke trykker opp igjen de samme tekstene (føler hele 

innledningen er lik den forrige, mye er kopiert), at en tar en gjennomgang på rettskriving 

før utgivelse, veldig kjekt med sponsorer - men her kunne en spart seg flere sider i bladet 

ved å samle disse på 1-2 sider ved å krympe logoene noe. En helside til 1 stk logo, det er 

ikke nødvendig. Gir et inntrykk (igjen) av å "måtte fylle et visst antall sider" for å gi det 

en tenker forventes. Dette får for meg motsatt virkning, og føler det bare er hastet 

sammen, og ikke tatt seg tid til å tenke gjennom/planlegge. 



Jeg mener og tenker også at et slikt blad bør ha en viss form for profesjonalitet i seg - da 

mener jeg ikke at en skal være noe toppskriver - men huske på det er "saktekst" som 

skrives, ikke moderne sms med forkortelser/sleng og emojies/smiley's. 

For meg ødelegger dette bladet, da det ofte dukker opp slikt. Dessverre. 

(Igjen, forhastet arbeid?) 

 

Om det ikke er praksis (noe jeg ikke kan lese noen plass at det er) foreslår jeg at dette taes 

opp til avstemming: 

 

Kalender og medlemsblad gjennomgås og godkjennes av sittende styre, før dette går til 

trykk. 

 

- Gjennomgang av innhold 

Når en forening velger å utgi et slikt blad, er det viktig at styret kan gå god for innhold og 

det arbeidet som er gjort, (stå for eventuelle uttalelser, påstander, fakta) - på vegne av hele 

foreningen. Dette bør da gjøres ved gjennomgang og godkjennelse av et samlet styre. 

 

Dette uavhengig av spons. 

 

 

8. Redaksjon kalender/medlemsbladet  

Foreslår en prøver å få medlemmer i redaksjonen fra de ulike regionene, for mer 

utfyllende og variert innhold. Gjerne rullere på hvem som dekker hvilket tema - bytte på 

til neste blad. Kanskje dette også kan bidra til å komme skikkelig i gang igjen med 

stafettpinnen - skrive litt om seg selv og hestene sine. 

Hva brukes hestene til i de ulike regionene? Hvilke lokale aktiviteter har en i de 

forskjellige regionene/fylkene. Osv. 

Gjøre et godt samarbeid ut av det på tvers av foreningen. Kanskje dette kan gi bra 

lesestoff fremover, til inspirasjon for leserne og fremtidige innlegg. 

 

 

g. Budsjett 2019 

 

h. Valg av verv: 

1.  Leder – Jens Peder Nielsen – velges for 2 år (gjenvalg) 

2.  Kasserer – Anne Elin Olsen – velges for 2 år  

3.  Vara – Siw Torunn Kasin – velges for 1 år (gjenvalg) 

4. Vara – Maria Weidemann – velges for 1 år 

5. Valgkomite medlem – Cathy Solvik – velges for 2 år   

 

 

 

i. Diverse komiteer og grupper, opprettes etter behov.  

j. Evt – Årsmøtets tanker for fremtiden (Her kan det ikke tas opp saker som skal 

stemmes over)  

 

For medlemmer som skal stemme, må stemmende sendes inn pr brev med siste 

poststemplingsdato 01.02.2021, eller e-post sendt senest 01.02.2021 innen midnatt 

 



Stemmene må sendes til: 

Norsk Gypsy Cob Forening 

v/ Camilla Carcary 

C/O Ragnar Kjærnes 

Kjellveien 25 

1407 Vinterbro 

 

Eller e-post: styret@ngcf.no 

 

- Det kan stemmes over alle punktene under pkt f – Innkomne forslag 

- Det kan stemmes over alle punkter under pkt h – valg av verv 

 

Hvordan avgi stemme pr. post eller e-post: 

Vanlig post: Stemmearkene må legges i en nøytral konvolutt med nummer på punktet 

man stemmer over og hvordan man stemmer, og denne igjen må legges i en konvolutt 

som sendes til NGCF v/Camilla Carcary (se adresse over). 

Husk å skrive medlemmets navn på baksiden av ytterste konvolutt! 

 

E-post: skriv nr på sak fra sakslisten og svaret ditt etter nummer. I emnefeltet skriver 

du stemmegivning årsmøtet 2021. 

 

Årsmelding og regnskap for 2020 og budsjett for 2021 vil bli sendt pr e-post til alle 

medlemmer samme dag som årsmøtet, på formiddagen. For å motta dette må 

medlemsavgift være betalt innen dato for årsmøtet. 

 

NB! Alle må stemme via ordinær post eller e-post i forkant av årsmøtet, ifølge § 

7.8 under Årsmøte, i foreningens vedtekter. Det vil derfor ikke være mulig å avgi 

stemme på selve årsmøtet da det vil være umulig med anonyme stemmer via 

Teams.   

 

Vel møtt!  

Mvh Styret i NGCF 

 


