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1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll

Styret har ikke noe å melde fra uken som har vært

3. Generalforsamling
3.1. Valg av ordstyrer

Det foreslås at Karen Mjør er møteleder og Venil Volla er referent. Videre
foreslås Sveinung Heide Vaskinn og Bernhard Kvaal til å være
protokollvitner. Disse godkjennes ved digital akklamasjon.

3.2. Godkjenning av dagsorden
Godkjennes ved digital akklamasjon.

3.3. Godkjenning av årsmelding for 2020
Dag Herre, leder av Finansstyret presenterer årsmeldingen og
regnskapet for 2020.

Rådet innstiller at alt ser bra ut og anbefaler generalforsamlingen til å
godkjenne både årsmeldingen og regnskapet.

Det er ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen eller
regnskapet. Videre skal det gjennomføres en digital votering for å
godkjenne disse to.



Digital votering for årsmeldingen:
Voteringen er åpen fra 18.38-18.42.
Resultat:

For 74

Mot 0

Avholdende 0

Sum 74

Årsmeldingen for 2020 blir godkjent.

Digital votering for regnskapet:
Voteringen er åpen fra 18.43-18.46.
Resultat:

For 74

Mot 0

Avholdende 1

Sum 75

Regnskapet for 2020 blir godkjent.

3.4. Godkjenning av regnskap for 2020
Godkjenningen av regnskapet ble gjort under punkt 3.3.

3.5. Valg av medlemmer til Finansstyret
Rådets innstilling:

- Dag Herrem, gjenvalg som leder, valg for perioden 2021-2023
- Amund Aarvelta, gjenvalg som medlem, valg for perioden

2021-2023
- Ragnhild Nøstvold, valg for perioden 2021-2023 som nytt medlem.



Valg av Dag Herrem:
Dag presenterer seg selv. Han stiller på gjenvalg som leder av
Finansstyret. Han har sittet i Finansstyret siden 2008. Det kommer ingen
spørsmål, benking eller noen som stiller i mot. Dermed går vi videre til
digital votering.
Voteringen er åpen fra 18.55-18.58.
Resultat:

For 66

Mot 8

Avholdende 3

Sum 77

Gratulerer til Dag, han er valgt til videre leder av Finansstyret.

Valg av Ragnhild Nøstvold:
Ragnhild presenterer seg selv, hun stiller til valg som nytt medlem av
Finansstyret. Det kommer ingen spørsmål, benking eller noen som stiller
i mot. Dermed går vi videre til digital votering.
Voteringen er åpen fra 19.02-19.05.
Resultat:

For 71

Mot 1

Avholdende 0

Sum 71

Gratulerer til Ragnhild, hun er valgt til nytt medlem av Finansstyret.

Valg av Amund Aarvelta:



Dag presenterer seg selv. Han har vært medlem av Finansstyret siden
2015 og stiller til gjenvalg. Det kommer ingen spørsmål, benking eller
noen som stiller i mot. Dermed går vi videre til digital votering.
Voteringen er åpen fra 18.55-18.58.
Resultat:

For 71

Mot 0

Avholdende 0

Sum 71

Gratulerer til Amund, han er gjenvalgt som videre medlem av
Finansstyret.

4. Presentasjon av livsvarige medlemmer og æresmedlemmer
Da det ikke har kommet noen innvendinger er livsvarige medlemmer og
æresmedlemmer, og de er derfor godkjent.

Utdeling av livsvarige medlemskap til:
- Jarl Honningsvår Erlien
- Elisabeth Feirud
- Gabriel Qvigstad
- Paal Henrik Sandbu
- Magnus Bjerke

Utdeling av æresmedlemskap til:
- Anne Borg

5. Eventuelt
Ingen ytringer.
6. Kritikk av møtet

Ingen ytringer.



7. Møtet er hevet 19.31


