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GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE KLUBBEN  

COSTA BLANCA 
 
 

17. MARS 2014 KL. 17.00 I CASA CULTURA DE L´ALFAS DEL PI  
 

Sak 1. Åpning av Generalforsamlingen 

Klokken 17.00 var færre enn en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene til stede.  

2. innkalling var kl. 17.30 i henhold til vedtektenes § 14. Antall fremmøtte var 183 pluss 9 
fullmakter, tilsammen 192 stemmeberettigede medlemmer. 
 

Sak 2. Konstituering 

Styrets forslag til møteleder var Lisa Uttersrud.   

Vedtak: Lisa Uttersrud ble valgt til møteleder. 

Stemmetall: Ved akklamasjon 

Referent:  Styrets sekretær Bente Puig,. 

Styrets forslag til medreferent var Tove Riege. 

Vedtak: Tove Riege ble valgt til medreferent. 

Stemmetall: Ved akklamasjon. 
 

Sak 3. Styrets årsberetning 

Bjørg Svedbergh leste styrets årsberetning. 

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.  

Stemmetall: Enstemmig. 
 

Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning 

Bjørg Svedbergh gjennomgikk hovedpunktene.  

Æresmedlem Bjørn Wahl etterlyser lånutsteder og avdragsordning på de 300.000 € klubben 
har i lån i forbindelse med bygging av nytt klubbhus. Bjørg Svedbergh opplyser at lånet er et 
byggelån gitt av  medlemmer i klubben. Byggelånet søkes konvertert til pantelån ved byggets 
ferdigstillelse. 

Bjørn Wahl foreslår at alle medlemmene betaler en ekstrakontingent på 200 €, alternativt 
100 € i de to påfølgende år, for å sikre likviditeten fremover og redusere behovet for 
banklån. Forslaget blir tatt til etterretning av styret. 



 

Revisjonsberetning ble lest av revisor Gunnar Blix-Nilsen. 

Bjørn Wahl spør om husleieavtalen med utleier er opp og avgjort. Bjørg Svedbergh svarer at 
klubben følger leiekontraktens ordlyd. For øvrig håndteres forholdet mellom utleier og 
klubben angående leiekontraktens opphør, av klubbens advokat Benito Saez. 

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent av Generalforsamlingen. 

Stemmetall: Enstemmig. 
 

Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent 

Medlemskontingent forblir uendret, 50€ pr år 

Vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent, 50 € pr år, ble godkjent av 
Generalforsamlingen. 

Stemmetall: Enstemmig. 
 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2014 

Bjørg Svedbergh leser budsjettet. 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble godkjent av Generalforsamlingen. 

Stemmetall: Enstemmig. 

Et medlem i salen etterlyser hørselsslynge ved det nye huset. Hørselsslynge er ført opp på 
"ønskelisten" for nyanskaffelser/investeringer. 

 
Sak 7. Valg 

a) Valgkomiteen. 

Leder av valgkomiteen orienterte om valgkomiteens arbeid og innstilling, og styrets forslag 
til nye medlemmer i komiteen. 

Verv    Navn     Periode 

Leder    Kari Kvæken       ikke på valg 
Medlem   Knut Lithell     valgt for to år 
Medlem   Einar Torwig     valgt for to år 
Varamedlem   Åge Folkestad    ikke på valg 

Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité ble godkjent av generalforsamlingen. 

Stemmetall: Enstemmig. 

b) Valg av nytt styre. 

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen ble vedtatt. Det nye styret blir som følger: 

Verv    Navn     Periode 

Leder    Bjørg Svedbergh   Ikke på valg 
Nestleder   Bjørn Væthe    Valgt for to år 
Økonomiansvarlig  Tormod Seljevoll   Valgt for to år 



Styresekretær   Bente Puig Solem   Valgt for to år 
Styremedlem   Arne Flaten    Ikke på valg 
Styremedlem   Olav Raaen    Valgt for to år 
Styremedlem   Melissa Thelwall Bjargo  Valgt for to år 
Varamedlem   Harald Becker    Ikke på valg 
Varamedlem   Tove Riege    Ikke på valg 

C) Valg av revisor. 

Verv    Navn     Periode 

Revisor   Elsa Østermann   Ikke på valg 
Revisor   Rolf Kvam    Valgt for to år 
Vararevisor   Grethe Johnsen   Ikke på valg 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble godkjent av Generalforsamlingen. 

Stemmetall: Enstemmig. 

Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret 
 

1) Styret foreslår følgende vedtekts tilføyelse i artikkel 1, siste setning: Nåværende tekst: 
Denne forening er uegennyttig og upolitisk. Endres til: Denne forening er uegennyttig, 
livssynsnøytral og upolitisk. 
 

Vedtak: Styrets forslag til endring ble vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig 
 

2) Styret foreslår at det opprettes et firmamedlemskap og at kontingenten for et 
firmamedlemskap: settes til € 250,-, gyldig for 2 representanter fra firmaet, men med kun 1 
stemme ved generalforsamlingen. Firmamedlemmer får sin logo i listen over 
firmamedlemmer i ¿Que Pasa? 
 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 
Stemmetall: Enstemmig. 

Som avslutning takket Bjørg Svedbergh styret, valgkomite, revisorer og byggekomiteen for 
en fantastisk innsats for klubben. De som fratrådte sine verv ble overrakt blomster. 
 

Generalforsamling avsluttet kl. 18:07 

 

Alfaz del Pi 24/03/2014 
 

Referent       Medreferent 

Styresekretær Bente Puig (sign)    Varamedlem Tove Riege (sign) 


