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1. Innledning – om landsmøtet i vedtektene 

Vedtektenes §4 Landsmøtet:   

Landsmøtet er Norbryggs øverste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.   

Alle betalende medlemmer har møterett. Delegater fra fylkeslagene har alle full tale-, forslags- og 
stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett. Andre personer og komiteer kan 
inviteres av sentralstyret, og har kun tale- og forslagsrett på landsmøtet.   

Medlemmene er representert på landsmøtet etter følgende prinsipp:   

• Alle fylkeslag skal ha minst en delegat på landsmøtet.   
• Det totale antallet delegater bestemmes av det forutgående landsmøtet, og skal minimum 

være satt dobbelt så høyt som det forventede antall deltakende fylkeslag.   
• I utgangspunktet fordeles delegatene til fylkeslagene etter Sainte-Leguës metode, med første 

delingstall lik 1,0. Denne metoden brukes inntil det er like mange ufordelte delegater igjen som 
det er fylkeslag som ennå ikke har fått minst en delegat. Deretter fordeles disse resterende 
delegatene til fylkeslagene som fremdeles står uten noen delegat. 

•  Medlemstallet regnes ut fra antall betalende medlemmer ved utgangen av året før landsmøtet.   

Ordinært landsmøte skal behandle:   

1. Årsmelding   
2. Regnskap   
3. Revisors rapport   
4. Arbeidsprogram   
5. Budsjett, herunder fastsette kontingent og fordeling av kontingent mellom Norbrygg sitt 

sentrale budsjett og fylkesbudsjettene.   
6. Eventuelle innkomne saker   
7. Valg av:   

o Leder av sentralstyret   
o 4 styremedlemmer   
o 3 varamedlemmer, som gis rekkefølge som første, andre og tredje vara.   
o Valgkomite med 3 medlemmer   
o Revisor   

8. Bestemme antallet delegater til påfølgende år.   
 

2. Konstituering av møtet 

2.1. Velkommen og opprop 

Leder Frode Krogstad ønsket velkommen før Per Øyvind Arnesen foretok navneopprop. 19 delegater var 
tilstede på dette tidspunktet. 
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2.2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

 

2.3. Godkjenning av forretningsorden  

Landsmøtet har følgende forretningsorden: 

• Landsmøtet ledes av den valgte møteleder. Det velges også assistent til møteleder. 
• Den valgte referenten skriver protokoll og protokollen skal signeres av to personer valgt av 

Landsmøtet. 
• Taletiden kan begrenses av møteleder og møteleders assistent. 
• Alle forslag må sendes møteleder og møteleders assistent elektronisk i selve møtet.   
• Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.   
• Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.   
• Når noen ber om ordet til forretningsordenen skal han/hun få ordet straks, og utenom tur.   
• Når debatten om en sak er avsluttet, spør møteleder om det er noen som har innvendinger mot 

forslaget til vedtak. Hvis ingen tar til orde for innvendinger mot forslaget til vedtak anse forslaget 
som enstemmig vedtatt.   

• Valgkomiteen innstilling behandles på samme måte. Det foretas i utgangspunktet ingen 
presentasjon av kandidatene. Dersom noen tar til orde for innvendinger mot valgkomiteens forslag 
til vedtak, går valgkomiteen gjennom innstillingen tillitsvalgt for tillitsvalgt, og spør om det er 
motkandidater til det enkelte vervet. For de vervene som det fremmes forslag om motkandidater 
avholdes det av avstemming.   

• Når møteleder meddeler at en sak er tatt opp til avstemning kan ingen ta ordet, sette frem nye 
forslag eller trekke tilbake forslag som er fremmet.   

• Er det to forslag kan alternativ votering foreslås.  
• Hvis den åpne avstemmingen gir tvil om utfallet, kan møtelederen be om kontravotering.   
• Dersom det foreligger flere enn to forslag skal det stemmes over det mest ytterliggående forslaget 

først.   
• Ved stemmelikhet i valg av personer skal valget avgjøres ved loddtrekning. 
• Alle betalende medlemmer har møterett. 
• Delegater fra fylkeslagene har alle full tale-, forslags- og stemmerett.   
• Sentralstyrets medlemmer og leder av dommerkomiteen og IT-komiteen har tale- og forslagsrett.   

 

Vedtak: 
Forslaget til forretningsorden godkjennes. 
 

 

2.4. Valg av møteleder 

Vedtak: 
Per Øyvind Arnesen velges som møteleder og Tollef Fog Heen velges som assistent til møteleder. 
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2.5. Valg av referent 

Vedtak: 
Jørgen Olsen velges som referent. 
 

 

2.6. Valg av to personer til å underskrive protokollen:  

Vedtak: 
Eva Beate Holm og Lars Johan Ulveseth velges til å underskrive protokollen. 
 

 

3. Årsmelding 

Styrets årsmelding for 2020/2021:   

Norbrygg er en landsdekkende ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging. Styret har 
virket i perioden 22. april 2020 til 18. april 2021. Norbrygg hadde litt over 5075 betalende medlemmer 
per 31.12.2020. Dette er ny milepæl i Norbrygg sin historie og en vesentlig økning i forhold til samme 
periode i 2019. Litt av grunnen til den store økningen er trolig overgang til Vipps som forenkler betaling i 
tillegg til Covid-19 pandemien som bidro til at mange tok opp hobbyen i mangel på andre ting å kunne 
gjøre under pålagt karantene. 

 
Det budsjetterte overskuddet var på kr 78 530 mens resultatet endte i 2020 med overskudd på kr 811 273 

Foreningens likviditet er tilfredsstillende.   

Regnskapet til Norbrygg, inkludert fylkes- og prosjektregnskaper, føres av Soot Regnskap. Norbrygg har 
et regnskapssystem hvor sentralstyret selv har løpende oversikt over regnskapet, og selv kan hente ut 
regnskapsrapporter.   

Styret har i perioden hatt 15 styremøter, hvorav 13 var nettmøter og 2 var fysiske 
møter.   

Det er i perioden avholdt én fysisk samling for fylkesledere på Gardermoen i 
september. 

Arrangementskomiteen for NM og Norsk Ølfestival 2020 har planlagt og gjennomført 
arrangementet på en tilfredsstillende måte. NM og Norsk Ølfestival i 2021 ble besluttet 
utsatt på grunn av Covid-19 og er enda ikke endelig besluttet når gjennomføres. For 
alle arrangement som ble avlyst, sendte sentralstyret inn søknader om kompensasjon 
for å få dekket manglende inntekter 

Norbryggs fylkeslag har stått bak en lang rekke arrangementer rundt om i landet til tross for store 
restriksjoner på grunn av Covid-19. Det har vært holdt flaske konkurranser og andre aktiviteter har 
vært temakvelder, smakskurs, dommerkurs og bryggeribesøk i den utstrekning som har vært mulig 
uten å risikere liv og helse for seg selv og andre 
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Utviklingen av lokale aktiviteter og generelt arbeidet i fylkeslagene er svært gledelig til tross for store 
hindringer. Vi ser at de flest nye fylkeslag har klart å samles og laget lokale aktiverer som er utrolig 
positivt. Noen store fylkeslag har mistet muligheten til å gjennomføre sine historiske store 
arrangementer i perioden og det har lagt litt demper på fylkeslagene i perioden. Norbrygg hadde 17 
fylkeslag i 2020 slik at vi dekker hele landet. 

Vi har videreført leieavtalen for lokaler i Drammensveien 43, Skillebekk i Oslo. Bruken i 2020 har 
selvfølgelig vært sterkt påvirket av Covid-19. Her har vi også tilgang til eget lager, noe som letter 
logistikkutfordringene i forbindelse med større arrangementer, og ikke minst med innleveringen av 
flasker til NM.  

Norbrygg sitt lager med glass, usmaks-piller diplomer ble flyttet fra Ølbrygging AS (olbrygging.no) til 
Colliflow for enklere å kunne sende ut i hele Norge. Dette sikrer oss god kontroll på utsendinger i tillegg 
til vi ikke får noen problemer med eventuelle interessekonflikter med Ølbrygging AS 

Norbrygg gjorde en liten logo-tilpasning i 2020. Dette for å forbedre leselighet og ikke minst få enhetlig 
sammenheng i bruken. Dette må også sees i sammenheng med jobben som ble gjort med forum med 
oppdatering til nyere system og layout. Websider er under bearbeidelse for å få en bedre identitet og 
brukeropplevelse. I tillegg så er diplomer oppdaterte og trykket opp på bedre papir for å heve kvaliteten i 
tillegg binde sammen Norbrygg på alle plattformer 
Dommerkomitéen har i 2020 gjennomført en restrukturering, og er nå 6 medlemmer. Det har blitt 
gjennomført 6 nettmøter og 1 fysisk samling for å koordinere arbeidet. 
 
Grunnet smittevern har vi kun funnet muligheten til å gjennomføre 1 dommerkurs der 9 stykker deltok, 5 
av disse besto alle eksamener. 
 
Antallet konkurranser og muligheter til å bedømme øl har vært lavere i 2020 enn normalt, og aktiviteten 
med "månedens øl" som bedømmes over nett har vært godt mottatt. Totalt har 71 dommere vært aktive i 
løpet av 2020. 
 
Logistikk med å sende ut usmaker, dommer glass og lignende har fått god hjelp av 
Organisasjonssekretæren. Opplegget for revisjon av typedefinisjoner har startet opp, og så langt har det 
vært gjennomført 2 revisjoner.   
 

Vedtak: 
Landsmøtet godkjenner sentralstyrets årsmelding for 2020/2021. 
 

 
 

Protokolltilførsel: Det ble stilt spørsmål om kvinneandelen blant medlemsmassen. Et medlemsuttrekk 
viste at 158 av 5062 medlemmer var kvinner. 
 

 

4. Godkjenning av regnskap for 2020 

Regnskap for Norbrygg 2020 og revisors beretning er vedlagt. 

Resultat for avdelinger og prosjekter legges ved som informasjon. 

Resultat pr avdeling: 



 

              7/15 

101 Østfold -1653 

102 Akershus -1433 

103 Oslo -7690 

104 Hedmark -2319 

105 Oppland -5143 

106 Buskerud -7440 

107 Vestfold -4300 

108 Telemark -1907 

109 Aust-Agder (nedlagt) -1649 

110 Agder -52953 

111 Rogaland -78700 

112 Hordaland -21895 

114 Sogn og Fjordane -1723 

115 Møre og Romsdal -870 

116 Trøndelag -15468 

118 Nordland -7535 

119 Troms og Finnmark 37 

201 Norbrygg Sentralt 848049 

202 Dommerkomiteen -20525 

204 Dommerkurs -24387 

 

Resultat for utvalgte prosjekter: 
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1076 Juleølkonkurransen 2020 -878 

1075 Bjorleik 2020 (Ble avlyst pga Covid-19) -1255 

1074 Fylkesledersamling høst 2020 -96660 

1073 Landsmøtet 2020 -2505 

1072 NorBrew Con 2020 141295 

1071 Midtvintersblot 2020 2490 

1070 Sørlandets Ølfestival 2020 75583 

1069 NM Flaskekonkurransen 2020 -49675 

1068 Norsk Ølfestival 2020 76670 

1064 Rogaland Ølfestival 2020 75712 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap for hele Norbrygg for 2020. 
 

 

5. Arbeidsprogram 2021/2022 

Norbrygg skal i kommende periode i hovedsak arbeide med følgende saker:  
 
Organisasjonssekretær deltid  

• Sentralstyret skal i kommende periode jobbe videre tett med Torgeir Vestre og sørge for at 
han har alle forutsetninger til å kunne jobbe effektivt for Norbrygg. 

• Være inkluderende og tett til OS så han finner seg godt til rette og har godt arbeidsmiljø 
• Vurdere 20% prosjektstilling med mulighet for økning av stillingsprosent 

 
Nettside / Sosiale medier  

• Sentralstyret skal fortsette å utforske mulighet for å endre, tilpasse eller bytte ut hjemmeside 
med noe som er bedre tilpasset medlemmer og fylkesstyrer.  

 
Rekruttering  

• Det skal arbeides aktivt for å rekruttere nye medlemmer. Dette er primært en oppgavene 
for fylkesstyrene 
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• De tillitsvalgte i fylkene skal holde kontakt med medlemmene slik at de kan trekkes aktivt 
med i virksomhet lokalt og får nytte av sitt medlemskap i tillegg blir en ressurs sosialt og 
praktisk   

 
Øldømming og dommerkomiteen  

• Dommerkomiteen har ansvar for opplæring av dommere, følge opp dommernes faglige utvikling 
og vedlikeholde Norbrygg sine typedefinisjoner ved å se på disse selv eller delegere ut til fylker.   

• Fylkesstyrene har ansvar for dommeraktivitet i fylkene. Hvert fylkesstyre må ha en 
dommerkontakt, som skal holde kontakt med lokale dommere og følge opp de som ønsker å bli 
dommere 

• Sentralstyret og dommerkomiteen fortsetter arbeidet med ny organisering av dommer 
virksomheten og dommerkomiteen ila året som kommer. Herunder prøve å finne oppgaver det vil 
være naturlig å få utført av OS.   

 
Konkurranser  

• Norbrygg skal alene, eller sammen med andre, arrangere hjemmebryggerkonkurranser eller 
andre relaterte konkurranser   

• NM komiteen, som oppnevnes av sentralstyret, har ansvar for å arrangere NM i 
hjemmebrygging.  

  
Kurs og opplæring av tillitsvalgte  

• Sentralstyret skal vurdere relevante kurs for tillitsvalgte, for å bidra til å vedlikeholde og 
utvikle Norbrygg som organisasjon.   

• Sentralstyret skal minst en gang i året arrangere et felles møte mellom sentralstyret og 
representanter fra alle fylkesstyrene. Dette møtet bør være et fysisk møte, med hovedvekt 
på informasjonsutveksling, og gjerne kombineres med et kurs   

• Sentralstyret skal jobbe med å finne aktuelle web samlinger for tillitsvalgte i tillegg til fysiske 
samlinger 

 
Informasjon til, og kommunikasjon med, medlemmene  

• Norbrygg skal gjennom personlig kontakt benytte muligheten til å informere om Norbrygg 
sin virksomhet og gjennom dialog få tilbakemelding på hvordan Norbrygg sin virksomhet 
oppfattes. Norbrygg sine medlemmer skal oppleve tillitsvalgte som "tett på" 
medlemmene.   

• For å sikre rask, effektiv og kosteffektiv informasjonsflyt, skal Norbrygg basere kommunikasjon 
med medlemmene på elektroniske medier. Hjemmesidene skal være det viktigste elementet i 
dette. 

• Fylkene skal sørge for at hjemmesidene til enhver tid har relevant og oppdatert informasjon. 
Enten ved å legge ut dette selv eller sende til sentralstyret for bistand  

• Jobben med utarbeidelse av plan for og oversikt over hvem som har ansvar for hvilken 
informasjon i Norbrygg skal fortsette   

 
Lokal aktivitet  

• Norbrygg skal arrangere medlemskvelder og andre sosiale aktiviteter relatert til 
hjemmebrygging så langt det er mulig med tanke på gjeldende regler med tanke på Covid-19 

• Alle fylker skal søke å gjennomføre ett eller flere arrangementer pr. år, gjerne i samarbeid med 
andre organisasjoner.   

• Sentralt nivå skal støtte fylkene i dette arbeidet, og også selv delta i arrangementer.   
• Sosialt samvær skal bidra til å styrke fellesskapsfølelsen og ivareta Norbrygg sine 

tradisjoner. 
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Nasjonale arrangementer  

• Det skal i perioden besluttes endelig om Norsk Ølfestival flyttes over fra sentralt til Oslo 
fylkeslag som arrangør fremover. 

• Det skal drøftes grundig hvordan NM skal gjennomføres fremover og jobben med grunnlag for 
gjennomføring sluttføres 

 

Vedtak: 

Det fremlagte forslaget til arbeidsprogram for 2021/2022 godkjennes. Arbeidsprogrammet gjelder 
frem til Landsmøtet 2022.  
 

 

6. Budsjett og fastsettelse av kontingent 

6.1. Styrets forslag til kontingent for 2021.   

Styret foreslår at kontingenten holdes på kr 275. Medlemmer som melder seg inn i fjerde kvartal får 
fjerde kvartal med på neste års kontingent. Disse betaler kr 275 for et medlemskap som varer ut 2021 og 
hele 2022. Studentmedlemskap (under 26) videreføres med kontingent på kr 100. 

 
 
Vedtak: 

Norbryggs kontingent for 2022 fastsettes til kr. 275.- Medlemmer som melder seg inn i fjerde 
kvartal 2021 får medlemskap i fjerde kvartal i tillegg til det påfølgende året. Norbryggs kontingent 
for studentmedlemmer (under 26 år) i 2022 fastsettes til kr. 100.  

Dersom et fylkeslag har høyere medlemstall 31.12.2021 enn 31.12.2020 vil hele kontingenten 
for det forhøyede antall medlemmer inngå i fylkets budsjett for 2022.   
 

 

6.2. Styrets forslag til budsjett for 2021 og 2022   
 

 Budsjett 2021 Budsjett 2022  Regnskap 2020 

Inntekter     

Kontingent 1 320 000 1 320 000  1 234 206 

Mva-kompensasjon 50 000 100 000  123 591 

Sum inntekter 1 370 000 1 420 000  1 357 797 

Kostnader     

Personal 150 000 160 000  55 925 

Drammensveien 43 63 000 65 000  61 500 

Regnskap 35 000 37 000  27750 

Lager 12 000 15 000  14 363 

Medlemssystem 200 000 200 000  189 435 

Fylkesledersamling 120 000 130 000  9 660 
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Reiser sentralstyret 70 000 75 000  63 963 

NM 75 000 75 000  49 675 

Dommerkurs 50 000 40 000  24 387 

Domkom 50 000 30 000  20 525 

Andre driftskostnader 50 000 60 000   

Økt aktivitet etter covid 250 000 350 000   

Sum kostnader 1 125 000 1 237 000   

Fylkene 472 300 312 000   

Overskudd −227 300 −129 000   
 

Vedtak: 

Det fremlagte forslaget til budsjett for 2021 fastsettes som Norbryggs budsjett for 
2021.  Landsmøtet slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn for forslaget til budsjett 
for 2022.  Styrets forslag til budsjett for 2022 gjelder som Norbryggs budsjett frem til 
Landsmøtet 2022.  
 

 

6.3. Fylkesbudsjetter 2021   
 

 Medlemmer 2019 Medlemmer 2020 Budsjett 2021 Endring 2020-2021 

Norbrygg Agder 306 363 35 565 18,63% 

Norbrygg Akershus 501 602 60 340 20,16% 

Norbrygg Buskerud 258 248 16 120 −3,88% 

Norbrygg Finnmark 39 58 7 760 48,72% 

Norbrygg Hedmark 85 106 11 300 24,71% 

Norbrygg Hordaland 443 542 56 020 22,35% 

Norbrygg M&R 226 262 24 590 15,93% 

Norbrygg Nordland 160 183 16 725 14,38% 

Norbrygg Oppland 109 118 9 560 8,26% 

Norbrygg Oslo 515 619 62 075 20,19% 

Norbrygg Rogaland 735 791 63 175 7,62% 

Norbrygg S&F 93 106 9 620 13,98% 

Norbrygg Telemark 112 128 11 680 14,29% 

Norbrygg Troms 73 96 11 070 31,51% 

Norbrygg Trøndelag 328 379 35 345 15,55% 

Norbrygg Vestfold 183 212 19 870 15,85% 

Norbrygg Østfold 174 211 21 485 21,26% 

 4340 5024 472 300  
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Vedtak: 

Ordningen med at fylket får overført hele kontingenten for det medlemstallet som har bidratt til å 
øke antallet medlemmer ved årets slutt, sammenlignet med foregående år, videreføres. Av det 
enkelte medlems kontingent disponeres av fylkeslagene kr. 65.- pr. medlem i fylket.   

 

6.3. Bestemme antallet delegater til påfølgende år   

Vedtak: 

Antall delegater til Landsmøte 2022 fastsettes til 34 delegater (to pr. fylkeslag). 

 

7. Innkomne saker 

7.1. Vedtektsendringer 
 
A Sammensetning av sentralstyret 

Sentralstyret består i dag av 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Dette er et lite styre og for å få 
arbeidsoppgavene i styret til å gå opp er det i praksis nødvendig at noen av varamedlemmene deltar i 
styrearbeidet som normale styremedlemmer. Samtidig ser sentralstyret lite behov for faste 
varamedlemmer. 

 

Vedtak: 

I §4 Landsmøtet under «valg av» endres 

• Leder av sentralstyret 
• 4 styremedlemmer 
• 3 varamedlemmer, som gis rekkefølge som første, andre og tredje vara. 
• Valgkomite med 3 medlemmer 
• Revisor 

til 

• Leder av sentralstyret 
• 6 styremedlemmer 
• Valgkomite med 3 medlemmer 
• Revisor 

I §5 Sentralstyret endres første setning fra 

Sentralstyret består av fem personer som velges av landsmøtet. 

til 

 Sentralstyret består av sju personer som velges av landsmøtet. 

 

 
B Sammensetning av fylkesstyrene 

Fylkesstyrene har begrensede oppgaver når det gjelder økonomi, men skal ifølge vedtektene ha egen 
kasserer. Sentralstyret mener det ikke er behov for denne rollen i fylkesstyrene. 
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Dersom en fylkesstyreleder slutter å fungere i styreperioden er det uklart hvem som tar over 
hovedansvaret for fylkesstyret. Sentralstyret mener derfor at fylkesstyrene bør ha en nestleder. 

 

Vedtak: 

I §6 Fylkeslag endres første setning i fjerde avsnitt fra 

Fylkeslaget skal ha et styre bestående av minimum leder, kasserer og sekretær. 

til 

 Fylkeslaget skal ha et styre bestående av minimum leder, nestleder og sekretær. 

 

 
C Omorganisering av fylkeslag 

Da vedtektene med fylkeslag ble vedtatt var det stort fokus på å opprette fylkeslag på en ryddig måte. Nå 
fylkeslagene formelt etablert i alle fylker, samtidig som regionreformen har gjort det naturlig å se på 
endringer i strukturen på fylkeslagene. Sentralstyret mener derfor vedtektene bør beskrive hvordan 
fylkeslag kan legges ned og slås sammen, i tillegg til hvordan de opprettes. Regionreformen har også gjort 
det naturlig å ha en organisasjonsstruktur som ikke strengt følger fylkesinndeling. 

I Norbrygg skjer det dessuten at fylkeslag slutter å fungere. Sentralstyret mener det bør gå klarer fram av 
vedtektene når et fylkeslag regnes som ikke-fungerende. 

Sentralstyret mener det ikke er behov for å presisere noe om fylkeslagenes eiendeler, da fylkeslagene ikke 
er egne, juridiske enheter og alle eiendeler tilhører Norbrygg. 

Samtidig foreslås sentralstyret å endre eksemplene som brukes på fylkesnavn til å være reelle eksempler i 
dagens fylkesstruktur. 

 

Vedtak: 

I §6 endres første avsnitt fra 

Fylkeslagets navn skal være Norbrygg «fylke» (For eksempel: Norbrygg Hedmark). Unntak gjøres 
ved fylkeslag som dekker flere fylker (f.eks.: Norbrygg Nord- og Sør-Trøndelag; Norbrygg 
Finnmark og Troms). 

til 

Fylkeslagets navn skal være Norbrygg «fylke» (for eksempel: Norbrygg Agder). Unntak gjøres ved 
fylkeslag som dekker flere fylker eller deler av et fylke (for eksempel Norbrygg Viken og Innlandet 
eller Norbrygg Vest-Agder). 

I §6 endres sjette avsnitt, første setning, fra 

Fylkeslag kan bestå av flere fylker. 

til 

Fylkeslag kan bestå av flere fylker eller deler av et fylke. 

 

I §6 endres femte og sjette avsnitt fra 
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Fylkeslag i Norbrygg skal ikke ha egne vedtekter. I perioden mellom to landsmøter kan 
sentralstyret gi midlertidig godkjenning av nye fylkeslag. En midlertidig godkjenning skal i så fall 
stadfestes av påfølgende landsmøte før fylkeslaget endelig godkjennes. 

Fylkeslag kan bestå av flere fylker. I fylker uten fylkeslag er det sentralstyret som har ansvaret for 
aktiviteten i fylket. De samme instanser som godkjenner etablering av fylkeslag, skal også 
godkjenne avvikling av disse. Hvis et fylkeslag opphører, skal lagets eventuelle økonomiske midler 
og eiendeler gå til Norbrygg. 

til 

Fylkeslag i Norbrygg skal ikke ha egne vedtekter. Fylkeslag kan bestå av flere fylker eller deler av 
et fylke. Dersom et fylkeslag ikke har gyldig valgt fylkesstyre, regnes det som nedlagt. 

Opprettelse, nedleggelse og sammenslåing av fylkeslag godkjennes av landsmøtet. Mellom 
landsmøtene kan sentralstyret gi midlertidig godkjennelse, som må stadfestes av påfølgende 
landsmøte før endringen endelig godkjennes.  

 

 
D Endring i plassering av organisasjonsledd 

Dagens beskrivelse av organisasjonsleddene er plassert i beskrivelsen av fylkeslag. Denne plasseringa er 
ulogisk og sentralstyret foreslår å flytte dette til en egen paragraf. 
 

Vedtak: 

Ny paragraf tas inn i vedtektene: 

§4 Organisasjonsledd 

Norbrygg skal ha følgende organisasjonsledd med besluttende myndighet: 

• Landsmøte 
• Sentralstyret 
• Fylkesårsmøte 
• Fylkeslagstyret 

Den samme teksten fjernes fra dagens §6 (ny paragraf 7). 

De påfølgende paragrafene (dagens §§ 4-10) får nytt nummer. 

 

 

8. Valg 

Landsmøtet besluttet å gjennomføre valget etter forhenværende vedtekter (dvs. 5 styremedlemmer og 3 
varamedlemmer). 
 
Norbrygg - valgkomiteens innstilling 2021: 

 
Valgkomiteen har bestått av Svein Arild Skjæveland, Kristina Robinson og Einar Michelsen. 
Svein Arild Skjæveland trakk seg fra valgkomiteen 11.03.2021, av familiære årsaker. 

 
Valgkomiteen fremmer følgende kandidater til sentralt tillitsvalgte for Landsmøtet 2021: 
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Leder av sentralstyret – Frode Krogstad (gjenvalg) (Trøndelag) 
Styremedlem – Morten G. Sevland (gjenvalg) (Oslo) 
Styremedlem – Ole Smehaug (gjenvalg) (Østfold) 
Styremedlem – Gustav Foseid (gjenvalg) (Oslo) 
Styremedlem– Geir Hovind (Agder) 
Varamedlem 1: Sondre Hågensen (Agder) 
Varamedlem 2: Knut Olav Øverby (Agder) 
Varamedlem 3: (kandidat søkes lagt frem direkte på Landsmøtet 2021) 

 
Valgkomitemedlem: Kristina Robinson (Nordland) (gjenvalg) 
Valgkomitemedlem: Lars Johan Ulveseth (Hordaland) 
Valgkomitemedlem: Einar Michelsen (Oppegård kommune) (gjenvalg) 
Revisor: Anders Volle (Oslo) (gjenvalg) 
 
 
Gustav Foseid fremmet forslag på Eva Beate Holm som varamedlem nr. 3. 
 

 
Vedtak: 
Følgende tillitsvalgte velges: 
 
Leder:    Frode Krogstad 
Styremedlem:   Morten G. Sevland 
Styremedlem:   Ole Smehaug 
Styremedlem:   Gustav Foseid 
Styremedlem:   Geir Hovind 
 
Varamedlem:   Sondre Hågensen 
Varamedlem:   Knut Olav Øverby 
Varamedlem:   Eva Beate Holm 
 
Valgkomité:  Kristina Robinson 

Lars Johan Ulveseth 
Einar Michelsen 
 

Revisor:   Anders Volle 
 

 
Møtet ble hevet kl. 14.50. 
 
 
Oslo, 18. april 2021                                
           ……………………………….                           ………………………………. 
 
 
 
 

Jørgen Olsen 
Referent 

Eva Beate Holm 
Protokollvitne 

Lars Johan Ulveseth 
Protokollvitne 

 


