
 

 

 

 

Referat fra årsmøte, 18. mars 2021 
 

Årsmøtet ble avviklet digitalt på Zoom. 14 medlemmer møtte, inkludert fem 

representanter fra styret. Møtet startet kl.15.00., og ble avsluttet ca. kl.16.00. 

 

Styreleder Bjørn Aksdal ønsket velkommen til møtet og sa frem minneord om 

æresmedlem i laget Jan Petter Blom som nylig gikk bort. 

 

1. Valg av møteleder og referent 

Per Åsmund Omholt ble valgt til møteleder og Andrea Kasbo Rygh til referent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Kristian Ihle Hanto bemerket at det ikke er 

vanlig å ha et eventuelt-punkt på sakslisten under årsmøter. Styrelederen 

orienterte om årsaken til at vi opererer med et eventuelt-punkt i sakslisten, men 

ettersom det ikke var kommet inn forslag til nye saker etter utsendelsen av 

sakspapirene ble punkt 10 strøket. 

 

3. Årsmelding for 2020–2021  

Styreleder Bjørn Aksdal la fram styret sitt forslag til årsmelding for 2020–2021. 

Årsmeldingen ble godkjent. Siri Mæland kommenterte at det er flott at den nye 

nettsiden er på plass. 

 

4. Regnskap for 2020  

Kasserer Sveinung Søyland presenterte regnskapet for 2019. Resultatregnskapet 

viser et overskudd. Søyland forklarte at det er flere grunner til dette, blant annet 



mindre utgifter til reise, styremøter, seminar i 2020 grunnet koronaepidemien, 

og at fakturaer fra Novus for både 2019 og 2020 mangler på årsregnskapet for 

2020. Disse fakturaen vil komme i regnskapet for 2021. Laget fikk også uventet 

støtte fra Sff som ble utbetalt rett før jul. Regnskapet ble godkjent uten 

merknader. 

 

5. Arbeidsprogram for 2021–2022  

Styreleder Bjørn Aksdal presenterte forslag til arbeidsprogram for den 

kommende perioden. Arbeidsprogrammet ble godkjent uten merknader.  

 

6. Budsjettet for 2021 

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Sveinung Søyland. Budsjettet ble 

godkjent uten merknader. 

 

7. Årskontingent  

Møteleder Per Åsmund Omholt la frem styrets forslag om å ikke øke 

kontingentsatsene. Dette ble godkjent av årsmøtet, og satsene vil da fremdeles 

være: 

 

- 450 personlig medlem 

- 250 student 

- 600 familie 

- 600 institusjon  

- 350 bare abonnement 

 

8. Valg 

Unni Løvlid la frem valgkomiteens forslag.  

Siri Mæland opplyste om at hun kommer til å være Sff sin representant i 

styremøtene der skriftet blir drøftet, og spør om dette vil komme i konflikt med 

revisorrollen. Bjørn Aksdal kommenterte at styremøtene vil bli delt slik at Siri 



Mæland bare er med på den delen der det faglige innholdet i skriftet blir drøftet, 

han mente derfor at disse rollene ikke vil komme i konflikt.  

Valgkomiteen forslo at man innfører en rullerende praksis for å være sikret 

kontinuitet i komiteen. Dette sluttet årsmøtet seg til.  

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Etter årsmøtet sitter følgende medlemmer i 
styret: 

Bjørn Aksdal, leder (til 2022) 

Sveinung Søyland Moen, styremedlem (til 2022) 

Karin Eriksson, styremedlem (til 2022) 

Tom Willy Rustad, styremedlem (til 2023) 

Andrea Kasbo Rygh, styremedlem (til 2023) 

1. varamedlem: Borghild Hardang-Hanto (til 2022) 

2. varamedlem: Leif Ingvar Ranøien (til 2022) 

 

Valgkomite: 

Sjur Viken, leder (til 2022) 

Unni Løvlid (til 2023) 

Ragnhild Knudsen (til 2024) 

 

Revisor: Siri Mæland (til 2022) 

 

9. Tid og sted for neste årsmøte 

Styret foreslo at vi avventer å sette dato og sted for neste årsmøte fordi 

seminaret er utsatt til september og pga. koronasituasjonen. Linda Dyrnes 

kommenterte at det kan være lurt å ha årsmøtet tidligere enn vanlig i 2022, slik 

at årsmøtet er avholdt i god tid før søknadsfristen til Kulturrådet som er 1. mars. 

 


