
Årsmøte i Norbrygg Oslo 2023
Sted: Drammensveien 43 + Google Meet
Tidspunkt: 14. februar 2023 kl 18:00

Velkommen og agenda

Leder Jørgen Olsen ønsker velkommen og presenterer agendaen.

Årsmøtet er hybrid, fysisk i DV43 og digitalt i Google Meet.

Alle dokumenter og underlag var publisert på nettsiden for årsmøtet på oppføringen under
arrangementer på nettsiden til Norbrygg.

Valg av ordstyrer og referent
Jørgen Olsen velges til ordstyrer
Arnljot Arntsen velges som referent.

Godkjenning av innkalling
Årsmøtet godkjenner innkallingen.

Styrets årsmelding for 2022
Årsmeldingen gjennomgåes overordnet da den er delt på forhånd.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Regnskap for 2022
Jørgen Olsen orienterer om regnskaet.

Tollef Fog Heen spiller inn at det hadde vært ønskelig å få budsjett for 2022 og regnskap
presentert sammen. Morten Sevland viser til at sentralstyret vil gjøre grep for at det skal bli
enklere å presentere tall hvor budsjett og regnskap henger sammen.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.
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Forslag til aktivitetsplan for 2023
Avtroppende styre presenterer sitt forslag til aktivitetsplan for 2023. Denne aktivitetsplanen
ligger til grunn for forslag til budsjett for 2023.

Årsmøtet vedtar aktivitetsplanen.

Forslag til budsjett for 2023
Budsjettet fremlegges.

Årsmøtet vedtar budsjettet.

Innkomne saker
Det var ingen saker som kom inn før fristen.

Valg
Jørgen Olsen retter en ekstra takk til Tor og Per Arne som trekker seg fra styret for sin
innsats over flere år i styret.

Ordet gis til Morten Sevland fra valgkomiteen.

Styre
Morten takker de fra styret som blir med videre, spesielt Jørgen Olsen som hadde planlagt at
forrige periode skulle være siste. Men Jørgen er med videre for å sikre kontinuitet i styret
videre.

De tre nye kandidatene har sterk faglig bakgrunn og et godt nettverk. Morten presenterer så
de nye kandidatene til styret.

Jørgen Olsen ber de nye på valg til styret til å presentere seg selv.

Benedicte Tangen presenterer seg selv.

Silje Daugstad presenterer seg selv.

Sigrid Ruyter Smolan presenterer seg selv.

Årsmøtet velger Benedicte Tangen til leder.

Årsmøtet velger styret iht valgkommiteens innstilling.
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Fire delegater til landsmøtet
Det foreslåes til årsmøtet at det nye styret selv velger delegater og vara fra styret og øvrige
medlemmer.

Årsmøtet godkjenner dette.

Valgkomité
Det foreslåes at valgkommiteen, bestående av Morten Sevland og Arne Mo, gis fornyet tillit.

Årsmøtet godkjenner dette.

Avslutning
Møteleder gir order til nyvalgt leder Benedicte Tangen.

Møtet heves kl. 18.40.
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