
Referat årsmøte NPF, Østfold Lokalavdeling, 02.04.19. 

Teglhuset, Fredrikstad. 

Tilstede fra styret: Øyvind Nordhus, Jan Hageselle, Charlotte Manneveld, Synnøve E. 
Hansen. 

 FTV SØ Marit Granang som har møterett i styret er med på årsmøtet. 

Forfall: Yngvild Haugsten. 

 

1. Valg av møteleder og referent 
Styret foreslår at Bjørn Roald Larsen er møteleder og Charlotte Manneveld er referent. 
Årsmøte godkjenner dette. Det er ingen innvendinger til innkallingen. 
 

2. Styrets årsmelding v. Øyvind Nordhus 
Øyvind redegjør for årsmeldingen. Et styremedlem har trukket seg fra styret, og et 
medlem har meldt at hun ikke stiller til valg for forlengelse i styret. 2 nye har meldt 
interesse og deltatt i styret siden sist årsmøte. Øyvind fra styret har deltatt på 
lederkonferanse. Det er gjennomført medlemsmøte og middag med kollegastøttene. 
Det er rekruttert to nye kollegastøtter. Det er i tillegg jobbet med forberedelser til 
landsmøte. 
 

3. Aktuelt for kommende år 
Det ble på møte med kollegastøttene planlagt å «reklamere» for ordningen gjennom å 
lage en video som vil publiseres på medlemssiden på facebook.  
Dette året er det Landsmøte og det vil arbeides med forberedelser til dette. I tillegg vil 
det velges delegater som skal delta.  
 

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap og budsjett 
Øyvind redegjør for regnskapet da kasserer har meldt forfall. Det er ingen 
innvendinger til dette. Regnskapet er revidert og godkjent. Bjørn Roald kommenterer 
at det er et ønske at kollegastøtte-ordningen skal brukes mer. Ansvarsfrihet til styret 
godkjennes. 
 
Øyvind redegjør for budsjett. Det er korrigert en feil når det gjelder egenkapital. Et 
medlem har spørsmål angående økt budsjett til medlemsmøte. Øyvind redegjør for 
dette. Et medlem har en kommentar med et ønske om et «mini-Landsmøte» hvor det 
vil redegjøres for saker som er aktuelt på Landsmøte og gjennomgå hva medlemmene 
av lokalavdelingen er opptatt av. 
 
Forslaget til budsjett godkjennes av årsmøte. 
 

5. Valg av leder og medlemmer til styret 



Øyvind Nordhus og Jan Hageselle er sittende styremedlemmer. Charlotte Manneveld 
og Synnøve E. Hansen blir valgt inn formelt av årsmøtet i dag ved akklamasjon. 
Yngvild Haugsten har hatt rollen som kasserer. Hun velger å ikke stiller til valg for ny 
perioden da hennes periode åt ut ved årsmøtet i dag, og går ut av styret. Einar 
Guldberg og Bjørn Roald Larsen velges som nye styremedlemmer av årsmøtet ved 
akklamasjon.  
Fra sist årsmøte ble det gjort vedtak på å opprette en valgkomite og at leder for styret 
velges separat. Valgkomiteen har ingen forslag til ny leder. Styret får mandat av 
årsmøte til å konstituere seg selv. Dette gjelder nye medlemmer og leder. Årsmøtet gir 
styret mandat til å rekruttere nye medlemmer av styret i kommende år.  
 

6. Eventuelt 
Ingen innmeldte saker. Ingen saker meldes inn under årsmøte. 

 

Referent Charlotte Manneveld. 

 


