Landsmøte i NCFU, Brisk Bakeri, Ålesund, 31. oktober 2015

!
Til
Dato
Sted:

Lokallagene, NCF
31.10.2015
Brisk A/S sine lokaler, Ålesund

Referat

Landsmøte i NCFU
Tilstede:
20 delegater
18 observatører
Seks fra sentralstyret
Tre fra sekretariatet
Se vedlegg 1 for navn

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Lokallagene registrerer sine delegater.

Sak 2 – Valg av møteledelse
Styrets innstilling på møteledelse
Ordstyrer:
Protokollfører:
Tellekorps:
Protokollunderskrivere:

Eirik Gran
Ola Solberg Christoffersen
Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen
Nicklas Davidsen, Lisa Tømmervåg

Forslag til møteledelse godkjennes.

Sak 3 – Styrets årsberetning
NCFUs årsberetning for 2014 legges frem av Nicklas Davidsen, Ada Amalie Abrahamsen og Sondre Berg
Kristensen.
Årsberetningen ble tatt til etterretning.
Merknader og kommentarer:
Under Lokallag - Oslo og Akershus og Østfold(felles leir).

Sak 4 – Regnskap
Regnskap for 2014 ble lagt fram av økonomikonsulent Eirik Gran.
Orientering om årsregnskap tas til etterretning.

Sak 9 – Andre innmeldte saker
Signatur
/sign/
Nicklas Davidsen

/sign/
Lisa Tømmervåg
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Landsmøtet i 2014 bestemte at det til dette landsmøtet skulle legges fram en sak for møtet om navneendring
på landsmøtet 2015, hvor konsekvensene av å bytte navn var utredet. Med denne saken er dette vedtaket
ansett som innfridd.
Nødvendige forslag til vedtak er fremmet til vedtektene, og til budsjettet, slik at det er mulig for
organisasjonen å bytte navn nå dersom det skulle være ønskelig.
Sentralstyret legger fram deres forslag til nytt navn, Glutenfri ungdom, samt eventuelle konsekvenser,
fordeler og ulemper.

Sak 5 – Vedtekter
Forslag 1 er en gjennomgående endring, hvor sekretariatet gis fullmakt til å endre navnet alle steder i
vedtektene hvor det er nødvendig.
Endringsforslag:

#1

§ 1.1 Navn

«Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdomGlutenfri
ungdom(GU).» Sentralstyret innstiller på at man ikke bytter navn.
Falt - fem mot 15 stemmer

#2

1.1 Navn

«Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom.»
Faller ved vedtatt #1
Falt - 13 mot sju stemmer

#3

§2
En kan være medlem i NCFU fra det år en fyller 15 14 til og med
Medlemskap det året en fyller 26.
Falt - 12 mot sju stemmer

#4

§ 3.2
Signatur og
prokura

«Leder, eller dennes stedfortreder, og organisasjonssekretær i
felleskap har prokura og kan signere for organisasjonen.»
Enstemmig vedtatt

#5

§ 4.1.1
Innkalling

«Endelig saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre
sakspapirer skal sendes ut til delegatene minst 4 2 uker i
forveien.»
Falt

#6

§4.1.3
Møtets
deltagere

• «31-100% - 4 stemmer»
Enstemmig vedtatt

Signatur
/sign/
Nicklas Davidsen

/sign/
Lisa Tømmervåg
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#7

§ 4.1.5 Valg

«Styremedlemmenes funksjonstid er to ett år. Halvparten av
styremedlemmene velges ved hvert landsmøte.
Vedtatt

#8

§ 4.1.5 Valg

« Alle medlemmer av NCFU er valgbare. Til valgkomitèen kan
også tidligere medlemmer, og personer som ikke er medlem,
velges.»
Falt -13 mot sju stemmer

#9

§ 4.1.5 Valg

«Tillitsvalgte som blir valgt på landsmøtet tiltrer 1. januar året etter
at de velges, og fungerer til og med 31.12 samme år. Tillitsvalgte
som blir valgt på landsmøtet tiltrer straks og fungerer til og med
neste landsmøte.
Falt

#10 §5 Lokallag

«Alle som er medlemmer ihht §2 i disse vedtektene, og som er
registrert som medlem i lokallaget, har stemmerett på årsmøtet.
Styrets medlemmer velges fra lokallagets medlemmer.»
Enstemmig vedtatt

Sak 6 – Handlingsplan
Sondre Berg Kristensen og Ingunn Marie Wenneck fra sentralstyret la fram styrets forslag til handlingsplan.
Forslag:

#1

Under «Helg for
de eldre»

Endre deloverskrift til «Helg for unge voksne»

Red.

#2

Under «Lokallag» - 15% deltakelse på alle treff.

falt

#3

Under «Lokallag» - 15% deltakelse på alle treff. Vi skal fylle alle
arrangementer.

Vedtatt

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

Signatur
/sign/
Nicklas Davidsen

/sign/
Lisa Tømmervåg
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Sak 7 – Budsjett
Eirik Gran la fram styrets forslag til budsjett for 2016.
Forslag til deltakeravgift:
Sommerleir – 950,- kr (ned fra 1050,- kr)
Vintercamp – 600,- kr
Landsmøtet – 1500,- kr (lokallaget betaler)
Vedtatt
Forslag til vedtak:
- Rammen for NCFUs budsjett i 2016 skal være å gå i null.
- Budsjettet for 2016 vedtas
Enstemmig vedtatt

Sak 8 – Uttalelser

Det kom ikke inn noen forslag til uttalelser.

Sak 10 - Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av Camilla Bjering Dirdal og Jørgen Wengaard.

Leder

Valgkomiteens innstilling:
Irene Voldsbekk
Irene Voldsbekk ble valgt til leder av NCFU ved akklamasjon.

Nestleder

Valgkomiteens innstilling:
Sondre Berg Kristensen
Sondre Berg Kristensen ble valgt til nestleder ved akklamasjon.

Styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:
Nicklas Davidsen
Line Sofie Røren Eide (ny)
Andreas Teigland (ny)
Ingrid Fjellstad (ny)
Benkeforslag:
Ida Kjølberg mot Ingrid Fjellstad.
Vedtatt
Ida Kjølberg ble valgt som styremedlem.

Signatur
/sign/
Nicklas Davidsen

/sign/
Lisa Tømmervåg
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Nicklas Davidsen ble valgt ved akklamasjon.
Line Sofie Røren Eide ble valgt ved akklamasjon.
Andreas Teigland ble valgt ved akklamasjon.
Ada Amalie Abrahamsen ble valgt for to år på landsmøtet i 2014 og var ikke på valg.

Valgkomité

Styrets innstilling:
Ingunn Marie Wenneck
Kjetil Schia
Solveig Løken
Ingunn Marie Wenneck, Kjetil Schia og Solveig Løken ble valgt ved akklamasjon.

Revisor

Styrets innstilling: Erling Sandberg, Sandberg revisjon.
Sandberg revisjon ble valgt ved akklamasjon.

Signatur
/sign/
Nicklas Davidsen

/sign/
Lisa Tømmervåg

