
 

Referat Årsmøte 
Norbrygg Oslo 

 
Møtested:   Google Meet 
Møtetid:   17. februar 2021 kl. 18.00 
Referatdato:   17. februar 2021 
Referenter:   Arnljot Arntsen 
 

1 Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Gustav Foseid 

Vedtak:  velges ved akklamasjon 

Referent: Arnljot Arntsen 

Vedtak:  velges ved akklamasjon 

 

2 Godkjenning av innkalling 

Det ble vist til innkalling sendt på e-post 7. januar og oversikt over årsmøtedokumenter lagt ut på 

norbrygg.no og lenket til i e-post innkallingen. 

Vedtak:  Årsmøtet godkjenner innkallingen ved akklamasjon. 

 

3 Styrets årsmelding for 2020 

Jørgen refererte hovedpunkter fra årsmeldingen. 

Vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning. 

 

4 Regnskap for 2020 

Gustav Foseid presenterer resultatrapporten for fjoråret. 

Vedtak: Årsmøtet tar resultatrapporten til etterretning. 

 

5 Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021 

Det avtroppende styret foreslår årshjul/aktivitetsplan for årsmøtet. Det nye styret fordeler ansvar for 

aktiviteter året igjennom i forbindelse med konstituering. Det endelige årshjulet tilgjengeliggjøres på 

norbrygg.no/oslo. 

Jørgen Olsen presenterer forslag for årshjulet 2021. 



 
Årets årshjul er fortsatt preget av covid19 pandemien. Men håper at det kan åpnes opp i løpet av 

året hvis samfunnet for øvrig åpner opp. 

Vedtak: Årsmøtet har ingen innsigelser til årshjulet 2021 og det blir vedtatt. 

 

6 Styrets forslag til budsjett for 2021 

2021-budsjettet bygger på tidligere års erfaringer, med håp om at pandemien setter stadig færre 

begrensninger utover i året. 

Inntektene er basert på 65,- per medlem overført fra sentralorganisasjon. Det er 619 medlemmer i 

Oslo per 31.12.2020. 

Jørgen Olsen fremlegger budsjett for 2021. 

Det påvises at en stor medlemsvekst (104) øker inntektssiden betraktelig, men pga pandemien er det 

vanskelig å planlegge kostbare arrangementer. 

Det drøftes kostnader til lokaler i forbindelse med usmakkurs. Det påpekes at det kan avholdes i den 

kostnadsfrie delen av Norbryggs lokaler i Drammensveien. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

7 Innkomne saker 

Det er ingen innkomne saker. 

 

8 Valg 

Da tidligere valgkomiteer ikke alltid har fungert optimalt, delegerte årsmøtet i 2020 til styret å følge 

opp ansvaret med valgkomité. Styreleder engasjerte avtroppende styremedlem Morten Sevland som 

valgkomité forut for årsmøtet 2021. 

Det kom et spørsmål om der er statutter om hvor mange styret i Norbrygg Oslo skal være. Det ble 

besvart i møtet. 

Morten presenterte valgkomiteens innstilling: 

Styre 

Leder 

Valgkomiteen innstiller Jørgen Olsen som leder.  

 

Vedtak:  

Øvrig styre 

Valgkomiteen innstiller følgende styremedlemmer: 



 
Per Arne Munthe 

Tor Brøndbo 

Arnljot Arntsen (ny) 

John Petter Reinertsen (ny) 

Knut Halvorsen (ny) 

 

Vedtak:  

Det blir ikke avholdt hemmelig valg. 

Jørgen Olsen velges ved akklamasjon. 

Det er ingen benkeforslag til styret fra årsmøtet. 

Øvrig styre velges ved akklamasjon. 

 

Delegater til landsmøtet 

Jørgen Olsen 

Per Arne Munthe 

Arnljot Arntsen 

John Petter Reinertsen 

Knut Halvorsen (vara) 

 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

Valg av valgkomité 

 

Vedtak: Morten G. Sevland og Arne Mo ble valgt som valgkomité. Valgt ved akklamasjon. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 18.32 


