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Årsmøte Tekna Gjøvik avdeling,  
25. februar 2020 
Sted: Nett 
 

DAGSORDEN 
 

 
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  

2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

3. Registrere stemmeberettigede medlemmer 

4. Behandle styrets årsberetning for 2020. 

5. Behandle styrets årsregnskap for 2020 med revisorberetning 

6. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2021 

7. Fastsette avdelingskontingent for 2022 

8. Styrets forslag til budsjett for 2021 

 

9. Forslag til vedtektsendring 

10. Eventuelle innkomne saker 

11. Valg 

• valg av leder for ett år 

• valg av nye styremedlemmer for 2 år 

• valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

• valg av revisor og vararevisor for 1 år  

• valg av valgkomité med tre medlemmer, herunder leder for et år 

• Valg av representanter og vararepresentanter til Teknas representantskapsmøte* 
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AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET 

TEKNA GJØVIK AVDELING 2020 
 

Det har vært et annerledes år og slik det ser ut nå, vil også året som kommer være preget av 

restriksjoner knyttet til Covid-19. Vi hadde flere arrangementer på planen for våren og 

sommeren som dessverre ble avlyst, selv om året startet bra med 4 arrangementer før vi måtte 

stenge ned. Styret har i 2020 gjennomført styremøter på teams gjennom hele året og vurdert 

hvilke type arrangementer vi har kunnet gjennomføre, det har dessverre vært få. Det har vært 

jobbet mye fra sentralt hold for å tilby digitalt tilbud på tvers av avdelingene, og vi i styret 

opplever at det har vært svært vellykket og vi som medlemmer har hatt et godt nett-tilbud, 

selv om vi savner det sosiale.   

 

Samarbeidet med Lillehammer og Hedmark avdelingene skaper gode vilkår for både faglige 

og sosiale arrangementer. Nytt i år er at vi har fått andre avdelinger sine arrangementer 

nærmere via nett. Fremover håper vi at vi også kan dra nytte av dette til å lage hybrid 

arrangementer på tvers av avdelingene med både deltagelse sosialt og digitalt. Dette vil 

fortsette å gi oss muligheter til å delta på et mangfold arrangementer. Fremover vil alle 

avdelingene også gå sammen om noen større digitale arrangementer gjennom året, eks. 

«Hjernen er stjernen» med Kaja Nordengen.  

 

Som tidligere år, har avdelingens største prosjekter vært knyttet til aktiviteter som rekrutterer 

til realfag. FIRST LEGO League-arrangementene hadde høy deltagelse også i år og vi i styret 

setter stor pris på ildsjelene som bidrar til dette arrangementet, og tok utfordringen med å 

gjennomføre dette også i 2020 til tross for at det ble i et digitalt format. Bra jobbet! 

 

Nytt av året er et samarbeidsprosjekt med Vitensenteret Innlandet, Bylab Gjøvik, Gjøvik 

kommune, NTNU i Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet der forskere 

fra innlandet presenter sin forskning til alle som er interesserte. Dette har vært gjennomført 

med stor suksess siden september, med en blanding av fysisk og digitalt oppmøte.  

 

Til slutt vil jeg få takke alle i styret for et godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk. En 

spesiell takk går til vår DK-leder Berit Hvoslef Dahl, vi hadde ikke greid oss uten deg!  

 

 

 

Camilla Lindgren 

Styreleder  
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Styrets beretning  
 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden, flertallet digitale. Møtene har som tidligere vært 

brukt til å planlegge kommende aktiviteter, gjennomgang og oppfølging av sentrale møter. 

 

Foreningspolitisk arbeid 

Dialogmøte med hovedstyret  

Det var ingen fra styret som deltok i dialogmøtet for tillitsvalgte i Innlandet, Viken, Vestfold 

og Telemark i høst, men styret fikk fyldig referat fra DK.  

 

Avdelingsledermøtet høsten 2020 

Styreleder deltok på digitalt avdelingsledermøte i oktober i rollen som nestleder i 

avdelingsutvalget. 

 

På høsten avdelingsledermøte var temaet bl.a.  

Felles digitalt tilbud for alle avdelingene.  

 

"Det digitale tilbudet skal være en rød tråd igjennom alt arbeid i Avdelingsutvalget. Det skal 

etterstrebes en god balanse mellom digitale og fysiske tilbud/aktiviteter. Det er viktig for 

avdelingene at Teknas digitale medlemstilbud videreføres og utvikles videre. Herunder skal 

det utvikles lokale tilbud fra avdelingene til deres medlemmer samt et felles digitalt tilbud fra 

avdelingene til medlemmene. Avdelingsutvalget skal etterstrebe alternativ delfinansiering av 

den felles satsingen."  

 

Som en følge av dette ble avdelingene oppfordret til å sette av 3% av kontingenten til felles 

nasjonale digitale tilbudet. Styret har vedtatt å bidra og legger frem dette som en egen sak i 

årsmøtet. Antatt beløp er bakt inn i budsjettet. 

 

 

Introduksjonskurs for tillitsvalgte 

Ble avlyst i 2020, flere nye nettkurs for tillitsvalgte har blitt utarbeidet.  

 

Prioriterte oppgaver 2020 

Tekna Gjøvik sine prioriterte oppgaver for 2020 har vært: 

• Tekna Gjøvik skal bidra til at våre medlemmer bidrar aktivt i samfunnsdebatten.  

• Tekna Gjøvik avdeling vil være en sentral aktør i å bedre samspillet mellom 

næringsliv og utdanningsinstitusjonene i nærmiljøet.  

• Tekna Gjøvik vil skape møtearenaer for medlemmer uten bedriftsgruppe og støtte opp 

under Tekna-gruppenes arbeid i bedriftene.  

Dette for å nå målene om: 

• Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

• Økt rekruttering til Tekna-Fagene 

• Attraktive faglige og sosiale nettverk 

• Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 
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• Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

• Bærekraftig samfunn 

• Trygge rammer i arbeidslivet 

Da pandemien kom til Norge ble alle fysiske arrangementer etter 12. mars avlyst frem til 

sommeren. Vi hadde før det rukket å gjennomføre nok et svært vellykket kræsjkurs i Swing, 

som vi har som fast arrangement på agendaen da dette er svært hyggelig og sosialt. Etter 

sommeren greide vi igjen å gjennomføre noen arrangementer fysisk, men på tampen av året 

kom det nytt varsel fra Tekna at alle fysiske arrangementer innstilles frem til 1. april. Med 

smittevernreglene fra FHI som endret seg gjennom året og med påbudene fra Tekna sentralt 

om å unngå fysiske arrangementer, ble det vanskelig for styret å komme med gode tilbud. 

Styret har i stedet bidratt til at Tekna har kunnet gi medlemmene et godt digitalt tilbud uansett 

bosted. 

 

Arrangementer 

 

Dato Tittel      Type  Antall delt. Sted 

15/1 Kræsjkurs i swing    Sosialt  30  Gjøvik 

29/1 Feedback – a key to communication  Medl.skole 14  Gjøvik 

19/2 Årsmøte 2020     Politisk 21  Gjøvik 

2/3 Bedriftsbesøk Mustad Autoline  Faglig  15  Gjøvik 

13/3 Møte med Tekna-gruppen på NTNU        AVLYST 

31/3 Kunsten å ikke kaste mat       AVLYST 

29/4 Vinkurs med Midtssundstad   Sosialt    AVLYST 

2/9 Hvordan bli en folk lytter til   Medlemsskole  28 GJØVIK 

10/9 Tekna X – teknologi og idrett -   Streaming fra Oslo  AVLYST 

23/9 Forskning til folket – Lahlum og Nordengen fellesprosjekt med Vitensenteret m-.fl.  

20/10 Forskning til folket – Ine Wigernæs  fellesprosjekt med Vitensenteret 

18/11 Forskning til folket – algoritmer i landbruket fellesprosjekt med Vitensenteret 

21/10 Kunsten å ikke kaste mat       UTSATT 

19/11 Skredkurs med NGI        AVLYST 

 

Det er tett samarbeid mellom de tre avdelingene rundt Mjøsa og alle arrangementer deles med 

alle. Det medførte at våre medlemmer ble invitert til medlemsskolekursene i Gjøvik og i 

Hedmark. 

 

Dato Tittel Antall  

deltakere 

Kommentar 

11/2 Hvordan nå dine ambisiøse mål 15 Kurs i Elverum 

1/11 Effektivitet og tidsstyring 45 Endret fra fysisk i Hamar til 

digitalt 

17/11 Bli mer kreativ på 3 timer 15 Kurs i Lillehammer 
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Tekna Ung Innlandet 

Tekna Ung Innlandets arbeidsutvalg har bestått av yngre styremedlemmer fra Lillehammer, 

Gjøvik og Hedmark avdelinger. Marius Ensrud har vært representant fra Gjøvik avdeling. De 

har ikke kunnet gjennomføre mange arrangement i 2020 pga pandemien. De startet året med 

Nyttårsbord på Wood Hotel i Brumunddal. De månedlige quiz’kvelden på Heim ble innstilt 

som alt annet i pandemien. Besøket i Newtonrommet som de fikk samfunnsmidler til, måtte 

avlyses da Ringsaker kommune ble rød. 

 

Realfagsatsing 

Det har vært vanskelig å bidra til realfagsatsing inneværende år. Tekna sentralt arrangerte en 

digital realfagsdag for 1. trinn på videregående med inspirasjonsforedrag om realfag og 

teknologi. Invitasjonen ble også spredt til alle videregående skoler i Innlandet med 

studiespesialisering, men kun 2 skoler fra Innlandet fulgte programmet. 

Til erstatning for lokale kjemiske juleverksted, valgte avdelingen å støtte innkjøp av 

materiellpakker til medlemmer som ønsket å gjennomføre kjemisk juleverksted hjemme mens 

de fulgte digital instruksjon 1. desember.  

 

First Lego League 

FLL inspirerer barn og unge i alderen 4 – 16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og 

problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og 

teknologi på en engasjerende og spennende måte. 

 

Årets oppdrag het RePlay. Ett av oppdragene lagene skulle gjennomføre var å utvikle en ide 

til et utviklingsprosjekt og så gjennomføre og dokumentere det. På regionfinalen den 7. 

november, som i år foregikk digitalt, skulle prosjektet presenteres. De skulle i tillegg lage en 

stand, samt bygge og programmere en robot som skulle løse oppgaver i en robotkamp. Det 

var rekordmange deltakerlag i år. Den totale regionseieren gikk til Team Rett i ryggen fra 

7.trinn ved Tynset barneskole. Deres prosjekt var å utvikle en balansestol som skal kunne 

brukes i skolen, slik at elever kan være i bevegelse også mens de sitter i klasserommet. Med 

seieren fikk de også anledning til å delta i den skandinaviske finalen. Der vant de like godt en 

av de gjeveste prisene, nemlig Prosjektprisen. Vi gratulerer! 

 

Samfunnsmidler 

Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement i saker 

som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, gjennom å støtte lokale 

prosjekter. Det er avsatt 3 millioner kroner i ordningen til fordeling mellom prosjekter som 

innfrir kravene for tildeling av midler. Tekna ønsker å bidra til å oppfylle FN’s bærekraftsmål. 

 

Gjøvik avdeling fikk følgende tildelinger i 2020: 

Forskning til folket     innvilget beløp kr. 6.000 

Samfunnsberedskap og sikkerhet   innvilget beløp kr. 50.000 

 

Det siste prosjektet kunne dessverre ikke gjennomføres i 2020, men vi har søkt om nye midler 

og håper å kunne gjennomføre det i 2021.  

 

Avdelingsfagrådet Innlandet på vegne av Gjøvik, Hedmark og Lillehammer avdelinger: 
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FIRST LEGO League jr. Innlandet 2020  innvilget beløp kr.   65.000 

Regional finale FLL Innlandet   innvilget beløp kr. 100.000 

 

Ubenyttede samfunnsmidler kan ikke overføres til et senere år, skal man gjennomføre et 

prosjekt må man søke på nytt. 
 

Medlemsutvikling 

Tekna har et godt tilsig av medlemmer i alle aldersgrupper fra student til pensjonist. Gjøvik avdeling 

har per 31.12 664 medlemmer, det betyr at det har kommet 20 nye medlemmer i 2020. Det er økning 

på 3,1% fra 2019. Tallene under er rapportert per 26.01.21 og kan derfor avvike noe fra tallene 

31.12.20. 
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Aldersspreding 

 
  
Fordeling Tekna Ung 
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Geografisk spredning 

 

 
 

Arbeidsforhold 

 

  

Etnedal; 3

Gjøvik; 315

Gran; 52
Jevnaker; 27

Lunner; 51

Nord-Aurdal; 9

Nordre Land; 16

Søndre Land; 10

Sør-Aurdal; 6

Vang; 9

Vestre Toten; 94
Østre Toten; 64

Øystre Slidre; 5
Annet1/Uoppgitt; 3
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Vedtektsendringer 

Nye fylkesgrenser fra 2020 medførte at Lunner og Jevnaker gikk over til Viken. Dette 

medførte at Gjøvik avdelings vedtekter måtte endres slik at alle kommuner ble listet opp med 

navn og fylkestilhørighet. Medlemmene i Viken og Jevnaker står fortsatt under Gjøvik 

avdeling. 
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De tillitsvalgte i 2020 
 

Avdelingsstyret 

Navn    Verv    

 

Navn       Valgt for Arbeidssted 

Camilla Lindgren  Leder   2020  Nammo Raufoss AS 

Marius Ensrud  Styremedlem/nestleder  2019 og 2020 Buypass AS  

Dag Norberg   Styremedlem  2020 og 2021 Senior 

Eli Rogneby   Kasserer  2019 og 2020 Gjøvik videregående skole 

Alemayehu Gebremedhin Styremedlem  2020 og 2021 NTNU 

Dag Ottar Huseby  Varamedlem  2020  Nammo Raufoss AS 

Tor Arne Stjern   Varamedlem  2020  ISIFLO 

 

Revisorer og vararevisorer 

Frode Olufsen   Revisor   2020  Nammo Raufoss AS 

Gerda Louise Nubdal  Vararevisor  2020  Benteler Alu. Systems 

 

Valgkomité 

Kristine Liodden  Medlem  2020  Student 

Vincent Vilamosa  Medlem  2020  Nammo Raufoss AS 

Simon Furnes   Medlem  2020  Nammo Raufoss AS 

 

 

Avdelingsfagrådet for Innlandet 

Det er de tre styrene i Oppland og Hedmark som danner Avdelingsfagrådet Innlandet. Lederne er 

arbeidsutvalget for rådet og møtes jevnlig. Dag Waaler, avdelingsleder i Lillehammer avdeling 

representerte Innlandet på Faglig fellesmøtet i 2020. Camilla Lindgren var ordstyrer på faglig årsmøtet 

i 2020.  

  

VA-dagene for Innlandet er en årlig 2-dagers konferanse som arrangeres av Avdelingsfagrådet i 

samarbeid med Driftsassistansene for vann og avløp i Hedmark og Oppland. Programmet var klart, 

men da det ble klart at kommunene nølte med å sende deltakere på kurs under pandemien ble vi nødt 

til å utsette konferansen til 2021. 

 

Sentrale verv 

Sigurd Sagen Vildåsen ble valgt til leder av Teknas Fagutvalg for 2020. 

Camilla Lindgren satt som nestleder i Avdelingsutvalget frem til årsmøtet 2020. I tillegg satt Jan 

Riddervold, (Lillehammer) som medlem av avdelingsutvalget frem til høsten 2020. Morten Brudal 

(Lillehammer) ble valgt inn i Avdelingsutvalget på årsmøtet 2020.  

 
Samarbeidet mellom avdelingene i Hedmark og Oppland 

Det er et godt og nært samarbeid mellom de tre avdelingene og arrangementene i alle avdelingene er 

nesten uten unntak åpen for alle medlemmer på tvers av avdelingene. Gjøvik med sine 654 

medlemmer, Lillehammer avdeling 482 og Hedmark avdeling har 937. Antall studentmedlemmer på 

NTNU i Gjøvik er 199 studentmedlemmer, det ble vervet 85 nye studentmedlemmer i år i Gjøvik. I 
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tillegg vervet de ingeniørstudenter fra Jørstadmoen som ha noe av undervisningen sin på NTNU.  

Konkurransen er stor fra NITO når det gjelder å verve studentmedlemmer. 

 

 

Økonomisk situasjon og regnskap  

 

Årets regnskap viser at avdelingene har god økonomi, men har utestående fordringer pga. forventede 

forsinkede inn og utbetalinger.  Når det gjelder egne arrangement har vi brukt mindre enn det som ble 

budsjettert. Dette skyldes i utgangspunktet ikke gjennomført samfunnsmiddelprosjekt i høst.   

 

Avdelingen har hatt lite aktivitet i 2020 og den økonomiske situasjonen er veldig god. Avdelingen går 

med et overskudd grunnet lav aktivitet, dette er ikke en ønsket situasjon, men et resultat av pandemien 

som har preget 2020.   

 

Avdelingskontingent 2021 

Avdelingskontingenten for 2020 er 250 kr. Styret foreslår ingen endring i 2021.  

 

Budsjett 2021 

Forslag til budsjett følger som vedlegg. Også i år budsjetteres det med underskudd, da lokalavdelingen 

har som mål å gi et attraktivt tilbud til medlemmene, ikke å opparbeide seg mer penger på bok.   



Budsjett
2020 2019 2021

Driftsinntekter

Medlemskontigent 133 403,00                  129 236,00            135 000

Ekstern støtte, FLL 67 056,55                    162 100,00            195 000

Ekstern støtte, samfunnsmidler 63 554,81              50 000

Ekstraordinær inntekt 3 044,90                      

Egenandel arrangementer 300,00                         3 050,00                20 000
SUM inntekter 203 804,45                  357 940,81            400 000

Kostnader

Styrearbeid 3 845,80                      3 159,78                5 000

Årsmøte 2 424,66                      16 556,25              5 000

Regionale/sentrale møter 7 936,33                10 000

FLL 151 931,60                  168 476,97            210 000

Sosiale avdelingsarrangement 91 525,00              80 000

Faglige avdelingsarrangement 3 731,50                      20 771,00              80 000

Sentral digital satsing 3% 4 000

Tekna Ung 5 327,00                      1 800,00                20 000

Andre driftskostnader 1 882,70                3 000
Sum utgifter 167 260,56                  312 108,03            417 000

Renteinntekter 102,16                         229,84                   150

Regnskap 2020

Årsresultat 46 062,62              -16 85036 646,05                    



2020 2019

Sosiale avdelingsarrangement

Vinkurs 3 469,50                

Skibladner 6 960,00                

Sykkelmekking 1 408,01                

Skiteknikk kurs 2 150,00                

Kom og dans 2 500,00                

Peer Gynt 4 306,00                

Rakfisklag 14 197,89              

Kostnader 34 991,40              

Faglige avdelingsarrangement

Memolife 3 731,50                      3 731,50                

Bedriftsbesøk 420,00                   

Solenergimøte 9 820,00                

Gi faen kurs 10 531,08              

Kostnader 3 731,50                      24 502,58              

Tekna Ung

Tekna Ung diverse 1 800,00                

Tekna Ung Nyttårsbord 3 332,00                      

Tekna Ung - 2 dagers kurs 1 995,00                      

Kostnader 5 327,00                      1 800,00                

Arrangementoversikt 2019-2020



Noter 2020 2019

EIENDELER

Kundefordringer 1 44 229                        24 298                        

Bankinnskudd                    244 298                    275 788 

SUM EIENDELER                    288 527                    300 086 

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital                    278 648                    242 002 

Sum egenkapital                    278 648                    242 002 

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld 2                        9 879                      58 083 

Sum kortsiktig gjeld                      58 083 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL                    288 527                    300 086 

Note 1: Kundefordringer

FLL Medaljer 35 156,55                  

FLL utlegg kvitle fra 2019 3,00                            

Avregning kontingent 3. tert. 2020 4 663,00                    

Feilbetaling rakfisklag 2019 3 044,90                    

Kvinnenettverk dobbeltbetalt 1 362,00                    

SUM 44 229,45                  

Note 2: Kortsiktig gjeld

Feilbetaling SiT 179,20                        

Ref. deltakeravgift FLL, Stafsberg skole 3 200,00                    

Klatrekurs 2017 4 500,00                    

Microbit-teknologikveld 2017 2 000,00                    

SUM 9 879,20                    

Balanse 2020
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Prioriterte oppgaver 2020 og 2021 

 
Tekna Gjøvik avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i  

Gjøvik, Valdres og Vest-Oppland. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas  

overordnede strategi Tekna 2020-24, Teknas handlingsplan, Teknas foreningspolitiske mål og  

Teknas verdigrunnlag.  

 

 
 

Alt dette ligger til grunn i alt vi gjør, men for 2021 foreslår vi de samme prioriterte oppgavene som for 

2020. Styret opplever at vi ikke har lykkes fult ut med disse i året som har gått grunnet pandemien, og 

ønsker å ha fokus på dette også i året som kommer: 

 

• Tekna Gjøvik skal bidra til at våre medlemmer bidrar aktivt i samfunnsdebatten.  

• Tekna Gjøvik avdeling vil være en sentral aktør i å bedre samspillet mellom næringsliv og 

utdanningsinstitusjonene i nærmiljøet.  

• Tekna Gjøvik vil skape møtearenaer for medlemmer uten bedriftsgruppe og støtte opp under 

Tekna-gruppenes arbeid i bedriftene.  

 

Dette for å nå målene om: 

• Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

• Økt rekruttering til Tekna-Fagene 

• Attraktive faglige og sosiale nettverk 

• Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

• Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

• Bærekraftig samfunn 

• Trygge rammer i arbeidslivet 
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Til:  Årsmøtet 

Fra: Styret i Gjøvik avdeling   

Dato:  14.01.2021    

Sak:  Vedtektsendring 

SAKER 

1) Forslag til endring av vedtekter 

§3.1  Årsmøte  

Nåværende tekst: 

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 

Forslag til vedtak på årsmøtet:  

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet 

avholdesdigitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 
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Her er valgkomiteens innstilling til årsmøtet for Tekna Gjøvik avdeling 2021  

 

Verv  Navn    Arbeidssted   Varighet  

 

Avdelingsstyre  

Leder:  Camilla Lindgren  Nammo Raufoss AS  Gjenvalg, velges for 1 år  

 

Medlem Alemayehu Gebremedhin NTNU Gjøvik   Ikke på valg i 2021 

Medlem Eli Rogneby   Gjøvik vdg. skole  Gjenvelges for 2 år 

Medlem Marius Ensrud  BuyPass AS   Gjenvelges for 2 år 

Medlem Fredrik W. Gogstad  Nammo   Ny, velges for 1 år  

 

Varamedlem Dag Ottar Huseby  Nammo Raufoss AS  Gjenvelges for 1 år 

Varamedlem  Tor Arne Stjern  Isiflo AS   Gjenvelges for 1 år 

 

Revisorer: 

Gerda Louise Nubdal      Benteler Automotive R. Gjenvelges for 1 år 

Frode Olufsen     Nammo Raufoss AS  Gjenvelges for 1 år 

 

Valgkomité  

Leder  Simon Furnes   Nammo Raufoss AS  Gjenvelges for 1 år?? 

Medlem Vincent Vilamosa  Nammo Raufoss AS  Gjenvelges for 1 år?? 

Medlem Dag Norberg   Pensjonert høgskolelektor Ny, velges for 1 år 

 

 

R-møte representanter  (utpekes av styret etter konstituering eventuelt) 

1. Rep.  Camilla Lindgren     Valgt for 1 år 

2. Rep.  Nestleder      Valgt for 1 år 

 

1. Vara  Styremedlem      Valgt for 1 år 

2. Vara  Styremedlem      Valg for 1 år 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter og vararepresentanter til 

R-møtet. 

 

 

 

 

Simon Furnes   Kristine Liodden  Vincent Vilamosa 
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