
Årsmötesprotokoll från NCG mötet i Oulanka, Finland
13.6.2014

1. Årsmötet öppnades kl 18.15

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Håkan Lundkvist valdes till ordförande och Tom Clayhills till sekreterare för mötet.

3. Val av justeringsmän för årsmötet
Mikko Pentinsaari och Palle Gørum valdes till justeringsmän

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Utlysandet godkändes

5. Fastställandet av fördragningslistan
Fördragningslistan godkändes

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för år 2013 och planen för år 2014 (bilaga 
1)
Christoffer presenterade föreningens resultaträkning för år 2013 (bilaga 2).
Möjligheten att betala medlemsavgiften kontant via styrelsemedlem diskuterades. Detta 
skall ordnas så, att betalningen kan ske via Christoffer, Mikko och Palle vilket godkändes. 
(Norge ?)

7. Revisorernas berättelse
Roger Pettersson förevisade revisionsberättelsen för år 2013 som konstaterades vara korrekt 
och lagenligt utförd enligt föreskrifter (bilaga 3).

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen för år 2013 beviljades ansvarsfrihet enhälligt.

9. Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag förevisades.



10.  Fastställandet av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för år 2014 godkändes efter en livlig diskussion om den gemensamma, 
nordiska taxa listan. Sättet att utmärka sk splittningar och sammanslagningar i listan 
diskuterades med önskan om att ansvarspersonerna jobbar för att målet uppnås. Medlemmar 
uppmuntrades att åta sig poster som gruppansvariga i BB.

11. Fastställande av årsavgift och budget
Årsavgiften i BB beslöts hålla vid 100 SEK vilket torde täcka budgetbehovet väl.

12. Val av ordförande på ett år
Enligt valberednings kommitténs förslag och mötets understöd valdes Håkan Lundkvist till 
ordförande för år 2014.

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en mandattid på två år
Enligt valberedningens förslag och årsmötets understöd valdes följande personer/poster till 
NCG:s styrelse för två år.

 Vice ordförande Mikko Pentinsaari
 Kassör Christoffer Fägerström
 Ledamot Stefan Olberg
 Ledamot Jan Pedersen
 Ledamot Tom Clayhills
 Ledamot Palle Gørum

14. Val av två revisorer jämte en suppleant på två år
Roger Pettersson och Torstein Kvamme återvaldes till revisorer och Mogens Hansen som 
suppleant av årsmötet.

15. Val av valberedning och sammankallande i denna på två år
Valberednings kommittén med Per Kristian Solevåg (sammankallande) och Joja Geier 
återvaldes, men gruppen utökades med Jaakko Mattila, på två år. 

16. Övriga frågor
Ordförande tackade Mikko för ordnandet av mötet på Oulanka med en präktig individ av 
Ölandsrariteten Calosoma reticulata.

På förslag av sekreteraren beslöts enhälligt årsmöten i framtiden hållas i samma ordning 
som nu dvs Norge, Sverige, Danmark och Finland så långt möjligt. 

Vidare beslöt årsmötet på Christoffers förslag skaffa en gästbok åt NCG. Håkan och 
Christoffer svarar för detta.

17. Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade årsmötet kl 19.00

Håkan höll ett fängslande program om: Hur sköta en gård på ett mångformigt sätt.

Pargas 25.06.2014


