
 
 

 
Referat fra ÅRSMØTE, NFRBD for 2018 
 
Møtet ble avholdt på Radison Blu Hotel og Conferencesenter, Alna i Oslo 28.03.19. 
 
Agenda: 
 

1) Styrets årsberetning 
2) Regnskap/ budsjett 
3) Valg av styremedlemmer: Gunnar Kullmann, Rica Mortensen og Merete Kristiansen er til 

valg.  
4) Evt. 

 

Styreleder Hildegunn Aase ble forslått og valgt til leder av møtet. Referent: Linda Romundstad. 

Møtetidspunkt for 2018 forsinket da det i henhold til vedtekter skal holdes innen utgangen av 
november gjeldende år. Årsmøtet for 2019 planlegges til november 2019 i forbindelse med 
Drammens møtet. 
Ved starten av møtet fremkom ønske om at årsberetning og budsjett/ regnskapsdokumenter sendes 
ut i forkant av møtet slik at dette ikke tar unødig tid ved årsmøtet og at medlemmene får anledning 
til å lese gjennom og forberede seg på innholdet. Ikke alle husket å ha mottatt innkalling til møtet. 
(Innkalling sendt ut på mail (01.02.19). 

Styret vil ved kommende årsmøte sende ytterligere innkalling nærmere møtetidspunktet, samt at 
alle aktuelle dokumenter vil sendes ut til medlemmer på forhånd. 

1) Hildegunn Aase gjennomgikk styrets årsberetning, vedlagt.  
2) Lars Henriksen gjennomgikk regnskap, vedlagt. Mindre penger enn beregnet er brukt. 

Årsmøtet vedtok å beholde kontingent på 200,- også for 2019. Evt overskudd forslått brukt til 
å få gode (utenlandske?) foredragsholdere ved fremtidige kurs, og å ha rimelig kursavgift ved 
disse. 

3) 3 styremedlemmer til valg denne gang. Dette var Gunnar Kullmann, Rica Mortensen, og 
Merete Kristiansen.  Alle stilte til gjenvalg og ingen nye kandidater var blitt meldt inn til 
valgkomiteen.  Alle 3 ble gjenvalgt til styret som således er uendret. 

4) Årsmøtene i foreningen er lagt til store nasjonale fagmøter for å sikre at flest mulig får 
anledning til å delta. Oppsatt tid har vært knapp da det faglige og sosiale programmet har 
vært tett i utgangspunktet. Ytret behov for mer tid til annet en formelle årsmøtesaker. Styret 
ønsker også gjerne flere innspill fra medlemmer om saker som er viktige for vår faggruppe å 
ta tak i. 
5) Foreningens nye logo ble presentert, se over. 


