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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  09.11.2018 

Ledet av:  GV Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HML Dato: 01.11.18 

 

 

 

Tilstede 

Gøran Vinje (GV) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident 

Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Tom Andre Krogdahl – Varamedlem 

Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator 

Leder og sekretær/kasserer i Mjøskatten 

 

 

 

Meldt forfall 

 

 

Ikke innkalt 

Terje Krogh – Styremedlem 

Åge Pedersen – Styremedlem 

Britt Jarling (BJ) – Varamedlem 

 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:40 

 

15-18 I forbindelse med at Mjøskatten har opparbeidet en større sum i utestående fordringer til 

NRR ble den økonomiske situasjonen i klubben tatt opp først for å vurdere grunnlaget for 

videre drift. Bilagsmaterialet for 2018 ble lagt frem. Det ble opplyst om at det skulle være 

et medfølgende regnskap i permen. Det var ikke tid på styremøtet til å gå gjennom hva vi 

hadde fått, men leder og sekretær bekreftet at alt skulle ligge i permen. Klubben er 

insolvent, og det ble bekreftet av leder og kasserer. 

 

Det er blitt sendt ut en innkalling til ordinær GF i klubben fra leder, men siden klubben 

ikke har et beslutningsdyktig styre, må det først avholdes en ekstraordinær GF for å velge 

nytt styre i klubben før ordinær GF kan avholdes med innkomne saker, forslag til NRRs 

GF, valg av delegater til NRRs GF etc.  

Det ble derfor besluttet at innkallingen til ordinær GF vil bli trukket tilbake og en 

innkalling til ekstraordinær GF vil bli sendt ut til alle klubbens medlemmer. 

 

På bakgrunn av den svært anstrengte økonomien ble det også bestemt at klubbens 

utstillinger i 2019 og 2020 skulle trekkes fra FIFe listen. Dette reduserer også det klubben 

har utestående til NRR noe. 

 

Det ble i overenstemmelse med leder og sekretær/kasserer bestemt at klubben settes under 
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administrasjon av NRRs styre. NRR fikk derfor beholde økonomipermen for 2018. 

 

 

NRRs styre har etter dette sendt ut innkalling til ekstraordinær GF for klubben til alle 

Mjøskattens medlemmer. Valg av nytt styre og klubbens økonomi står på agendaen. Vi vil 

innhente hjelp utenfor styret for å se på bilagsmaterialet som er mottatt. 

Sted og dato for tidligere varslet GF er beholdt. 

Representanter for NRRs styre vil være tilstede.  

Alle henvendelser til klubben, også fra klubbens medlemmer, skal inntil videre sendes til 

NRRs kontor. 

 

Det er ført protokoll for møtet som er signert av alle tilstedeværende. 

 

 

 

 

Gøran Vinje    Tor Arild Jacobsen   Maria Myrland    

President   Visepresident    Styremedlem 

 

 

 

     

Hedvig L Hasund   Tom Andre Krogdahl                               

Styremedlem                         Varamedlem                                                  
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