
 

Årsmøte NISK avd. 7 30.01.19 

Coop Norges kantine, Østre Rosten 108, Trondheim. 

 

PROTOKOLL 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Vedtak: Godkjent 

Kommentar: Tor Hartvig Bondø påpekte at innkalling med 

årsmøtedokumenter skal sendes ut til medlemmene senest to uker 

før årsmøtet, og at denne fristen ikke ble overholdt i dette tilfellet. 

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 

Ordstyrer: Morten Risstad 

Referent: Ivar André Skare     

Protokollunderskrivere: Bjørn Schjølberg og Rune Tyvold 

 

3.  Årsberetningen ble gjennomgått. 

Vedtak: Godkjent med noen små tilføyninger. 

Kommentar: Tor Hartvig Bondø påpekte at det i årsberetningen bør 

bemerkes at ungdomsgruppa ikke har eksistert i 2018, da man ikke 

har lyktes i å få inn folk. 

 

4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2018. 

 Trond Kristian Karlsen leste opp regnskap og balanse for 2018. 

Deretter leste revisor Alf Geir Pedersen opp revisjonsberetningen. 

Revisor reagerte på at bilagskvaliteten var mangelfull, og med 

bakgrunn i dette anbefalte revisor å ikke godkjenne regnskapet slik 

det var fremlagt. 

Med bakgrunn i revisors anbefaling ble det avgjort at årsmøtet skulle 

stemme over følgende alternativ: 



 

 1) Godkjenne regnskapet slik det var fremlagt. 

2) Sende regnskapet tilbake til styret.  

 

 Vedtak: Regnskapet godkjent (15 mot 8 stemmer) 

 Merknad: Det nye styret må innarbeide rutiner som hever 

bilagskvaliteten. 

 

5. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2019 

  Vedtak: Begge ble godkjent. 

 Merknad: Tor Hartvig Bondø ytret forslag om å sette inn ny 

kostnadspost i budsjettet; kr 20 000,- øremerket ungdomsarbeid for 

2019. Merknaden ble godkjent av årsmøtet. 

 

6. Innkomne saker til årsmøtet: 

 Ingen innkomne saker. 

 

7. Valg av avdelingsstyre og revisorer. 

 Av det sittende styret er alle på valg foruten leder Nina Kjelsberg og 

styremedlem Hans Jørgen Johansen. Leder har tidligere varslet 

valgkomitéen om å trekke seg, og ingen av dem som er på valg stiller 

til gjenvalg.  

 Valgkomitéen har ikke lyktes i å fylle vervene leder, nestleder, 

kasserer og sekretær.  

Vedtak: Årsmøtet besluttet å opprette et interimstyre som i 

samarbeid med valgkomitéen får 1 måned på seg til å etablere et nytt 

styre og avholde en ekstraordinær generalforsamling. 

Valgt interimstyre:  Hans Jørgen Johansen 

     Bjørn Schjølberg 

     Tor Westrum 



 

Revisor: Ikke valgt. Velges av ekstraordinær generalforsamling. 

 

8.  Valg av representant til NISK RS 2019 

Vedtak: Ikke valgt. Velges av ekstraordinær generalforsamling. 

 

9.  Valgkomiteèn 2019:  

Vedtak: Ny valgkomité ikke valgt. Velges av ekstraordinær 

generalforsamling. 

    

  

 

  

 

 


