
Protokoll fra årsmøtet 2021

Tirsdag 23.mars 2021 kl.18 på internett ved Zoom

Før selve årsmøtet holdt samfunnsøkonom Knut Anton Mork et innlegg: Arven 
etter oljealderen.

24 medlemmer var til stede på selve årsmøtet.

1. Konstituering

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Ordstyrer: Linda Parr ble valgt.
Sekretær: Birthe Nielsen ble valgt.
Til å underskrive protokollen: Johanne Storlien og Tommy Svendsen

3. Styrets årsmelding for perioden 1.Mars 2020 -28. februar 2021

Linda Parr presenterte årsmeldingen, som ble godkjent uten bemerkninger.

4. Regnskap for perioden 1.Mars 2020 – 28.februar 2021

Linda Parr og Christian Holst presenterte regnskapet, som ble godkjent med 
følgende spørsmål:
Bruk av støtte til andre organisasjoner? Gis i forbindelse med samarbeid, derfor
kun brukt 12.000
Utgifter til Zoom? Kr.1.200 ligger under diverse
5.Budsjett 2021

Linda Parr presenterte budsjettet som ble tatt til orientering med følgende 
bemerkninger: Flere i styret bør være med til å sette opp budsjettet.

6. Vedtektsendring: §10 Styre - om varamedlemmer. 
Punktet: Det velges to til tre varamedlemmer for ett år erstattes av: 
Det velges minst to møtende varamedlemmer for ett år. 
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.



7. Valg

Ivar Castberg fra valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag.

Følgende ble valgt til styret:
Linda Rundquist Parr, valgt til styreleder for ett år
Christian F. Holst for 2 år
*Gunnar Lingjerde for 1 år
*Ivan Chetwynd for 1 år
*Birthe Nielsen for 1 år
*Svein Rognlien for 1 år
Heidi Gretland for 2 år
Rudi Kessel for 2 år

Følgende ble valgt som varamedlemmer til styret:
Bjørg-Eli Rinnan for 1 år
Bjørn Sveen for 1 år
Harold Lefferstra for 1 år
Liv Marit Henriksen for 1 år
Anders Minken for 1 år

Følgende ble valgt til revisor:
Rolf Bjerke Larsen for 2 år

Valgkomiteen ble gjenvalgt for 2 år
Kristin Asplund og Ivar Castberg

*ikke på valg i år

sig sig
Johanne Storlien Tommy Svendsen


