
 

 

Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening 

Tid: 20. november 2020 kl 18.00-19.00 

Sted: Zoom 

 

1) Valg av møteleder og referent 

Marte Ørbo ble foreslått og valgt som møteleder. Mina Taarneby Søbstad ble foreslått 

og valgt som referent. Sakslisten ble godkjent. 

 

2) Valg av styre 

Marianne Løvstad presenterte valgkomiteens innstillig. Det er ikke kommet 

tilleggsnominasjoner 2 uker før årsmøtet, slik vedtektene krever. 

 

På grunn av digital gjennomføring av årsmøtet var det ikke anledning til avstemming 

med valgseddel. Årsmøtet bifaller valgkomiteens innstilling.   

  

Følgende kandidater ble gjenvalgt i tråd med valgkomitéens innstilling: 

Annette Holth Skogan  (gjenvalg for 2 år) 

Alexander Olsen (nestleder)  (gjenvalg for 2 år) 

 

Nye medlemmer: 

Jan Stubberud (UiO) 

Stian Stangeland Maroni (SUS) 

Maria Leer-Salvesen (NAV) 

 

Følgende styremedlemmer var ikke på valg og fortsetter i tråd med vedtektene: Jens 

Egeland (leder), Trude Kiil (web-redaktør), Rune Raudeberg, Siri Weider, Solveig 

Hauger. 

 

3) Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden 

Leder Jens Egeland gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning for november 2019 

til november 2020 (se vedlegg 1). I årsberetningen står det at Nordiske konferanse blir 

avholdt i København sommeren 2021. Konferansen blir utsatt.  

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.  

 

4) Framlegging av og behandling av revidert regnskap 

Årsregnskapet for 2019 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg.  

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsregnskap for 2019 til etterretning (se vedlegg 2).  



 
 

5) Disponering av foreningens oppsparte kapital 

Ved forrige årsmøte ble det vedtatt at styret skulle innhente informasjon om alternativ 

disponering av foreningens kapital. Styrets utredning ble fremlagt og gjennomgått av 

kasserer Rune Raudeberg. Styrets forslag: NNFs styre gis fullmakt til å flytte inntil 

75% av egenkapital fra bankkonto til investeringsfond, som har dokumentert krav til: 

etikk, bærekraft og miljø; og har lav kostnad og risiko.  

 

Det ble stilt spørsmål om tidsaspekt, prosentandel av egenkaptial, risiko og usikkerhet 

i verdensøkonomien knyttet til Coronapandemien fra deltakere på årsmøtet. Det ble 

lagt frem forslag om inntil 50% av egenkaptial til investeringsfond.  

 

Styret ble enige om å trekke det originale forslaget og la frem nytt forslag der andelen 

egenkaptial er redusert fra 75% til 50%.  

 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å flytte inntil 50 % av egenkapital fra 

bankkonto til investeringsfond, som har dokumentert krav til: etikk, bærekraft og 

miljø; og har lav kostnad og risiko. 

 

6) Godkjennelse av budsjett 

Budsjettforslag for 2021 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. 

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (se vedlegg 3).  

 

7) Behandling av innkomne forslag 

Det var ikke kommet inn forslag. 

 

8) Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid 

Styrets innstilling er at kontingenten beholdes uforandret for kommende periode. 

Årsmøtet bifaller dette.  

 

9) Valg av 2 revisorer 

Styrets innstilling er at Norsk Nevropsykologisk Forening bruker Norsk 

Psykologforenings revisorfirma.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fortsatt bruk av Norsk Psykologforenings revisor.  

 

10) Valg av valgkomite 

Valgkomiteen består per i dag av Merete Glenne Øie, Jude Nicholas, Jørgen Sundby 

og Marianne Løvstad.  

Vedtak: Den eksisterende valgkomiteen videreføres.  

 

11) Eventuelt 



 
Ingen andre saker ble innmeldt. 

 

 

Avtroppende medlemmer fra styret, Thomas Mengshoel, Ylva Østby og Lin Sørensen, ble 

takket for sin innsats i styret.  

 

 

Referent: Mina Taarneby Søbstad 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Beretning om styrets virksomhet i 2020 

Vedlegg 2 – Årsregnskap 2019 

Vedlegg 3 – Budsjett 2021 

 

 


