
Referat fra årsmøtet i NCG avholdt den 1.6.2013 på Römö i Danmark

1. Årsmotet oppnas
Godkjent.

2. Val av ordforande och sekreterare for årsmotet.
Håkan Lundkvist (ordfører) og Arne E. Laugsand (sekretær) godkjent.

3. Val av justeringsman for årsmotet.
Palle Jørum og Mogens Hansen.

4. Fråga om årsmotets behoriga utlysande
Godkjent.

5. Faststallande av foredragningslista
Torstein Kvamme ønsker et punkt om hvordan de som ikke benytter PayPal kan betale, 
feks med IBAN-nr.

6. Styrelsen verksamhetsberattelse och ekonomiska redogorelse 
Styrelsens verksamhetsberettelse er vedlagt. Berettelsen ble godkjent.

7. Revisorernas berattelse
Foreningens revisorer er Roger Petterson og Torstein Kvamme. Revisorene har ingen 
anmerkninger.  Revisorenes berettelse er vedlagt. Årsmøtet godkjenner revisorenes 
berettelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
Godkjent.



9. Motioner och styrelsens forslag
Inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen.

10. Faststallande av verksamhetsplan 
Flere aspekter ved virksomheten ble diskutert. Et hovedmål skal være å opprette en 
felles taxonomi. Dette skal gjøres ved å 

1. Ta arbeidet med organisering av gruppeansvarlige på BB videre, med sikte på å 
ha denne ordningen iverksatt til neste årsmøte.

2.  Igangsette arbeidet med å få data fra de norske og finske artsdatabaser  inn i BB.

11. Faststallande av årsavgift och budget
Ingen budsjett er utarbeidet. Av utgifter nevnes kun kostnad til plass for nettsider på 
server.  Medlemsavgift foreslås å ligge på samme nivå som tidligere 100 sek.

Årsavgift og budsjett ble godkjent.

12. Val av ordforande på ett år
Håkan Lundkvist tar gjenvalg og ble godkjent.

13. Val av ovriga ledamoter i styrelsen med en mandattid på två år
Roger Petterson foreslår omvalg av de som har sagt ja til det.

Følgende ble innstilt og valgt av Årsmøtet:

Vice Ordförande Mikko Pentinsaari 
Sekreterare Arne Laugsand 
Kassör Christoffer Fägerstöm 
Ledarmot Stefan Olberg 
Ledarmot Jan Pedersen 
Ledarmot Tom Clayhills 
Ledarmot Palle Jørum 

(Frode Ødegård har ikke svart på spørsmål om gjenvalg og Stefan Olberg ble derfor 
foreslått og valgt)

14. Val av två revisorer jamte en suppleant på två år
Roger Petterson og Torstein Kvamme godkjent av årsmøtet som foreningens revisorer. 
Mogens Hansen ble valgt som suppleant.

15. Val av valberedning och sammankallande i denna på två år
Per Kristian Solevåg og Joja Geijer ble foreslått, valgt og godkjent.



16. Ovriga frågor
A. Det ble foreslått å undersøke andre betalingsløsninger enn PayPal for årsavgiften. 
Roger foreslår at styrelsen får i oppdrag å komme med et forslag til løsning. Det ble 
godkjent.

B. Torstein foreslår at viktige forenings-saker sendes som epost. Christoffer bemerker at 
det kanskje ikke er populært med masseutsendelse av epost? Men det var stemning på 
møtet for at  viktige saker sendes ut pr epost og kanskje en digital giro for årsavgift. 
Styrelsen skal se på dette.

C. Zoom-funksjonen på bilder i BB ble demonstrert og planen er at alle bilder i framtiden
skal legges inn som zoombilder, men Christoffer gjør foreløpig dette manuelt.

D. Neste årsmøte skal være i Finland. To alternativer for lokaliteter ble drøftet.
Den finske gruppen undersøker mulighetene videre og kommer tilbake med forslag og  
mer info på BB.

17. Årsmotets avslutande 
Årsmøtets avslutning ble godkjent.

Ole Mehl holdt foredrag om trebukker.

Jan  Pedersen holdt foredrag om skogbildet i Danmark de siste 100 år og spennende nye 
artsfunn.

Jørn Misser holdt foredrag om overvåking av import av fremmede arter til Danmark.

Palle Jørum Mogens Hansen


