Referat fra årsmøtet i IEA-Norge 8.4 2016
1 Velkommen og godkjenning av møteinnkalling og sakliste
President Kristin Aase ønsket alle de 11 stemmeberettigede medlemmene velkommen.
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Valg av ordstyrer og referent:
Ordstyrer: Kristin Aase
Referent: Kristin Mourud
Undertegning av protokoll: Claudia S Talgo og Trine Kveim
2. Styrets beretning
Presidenten gikk gjennom årsberetningen.
Spørsmål fra salen om samarbeid med regionene og om vi hadde vurdert overføring på
storskjerm fra kafeene til regionene. Hvilke medier ville vi prioritere for markedsføring?
Presidenten svarte at dette ble saker for det nye styret å ta opp.
Vedtak: Årsberetningen godkjent
3. Regnskap og fastsettelse av kontingent, samt budsjett for 2016
Styret foreslår for årsmøtet at vi beholder nivået på kontingent - kr 300 for vanlige
medlemmer og kr 1000 for profesjonelle.
Vedtak: Kontingenten forblir uendret
Presidenten gikk gjennom regnskapet for 2015 , og forslag til budsjett for 2016.
Regnskapsfører Øyvind Sørbrøden har godkjent regnskapet og berømmet at dette var ført på
en god måte.
Vedtak: Det fremlagte regnskapet for 2015 og styrets forslag til budsjett for 2016 ble
godkjent uten endringer.
4. Valg
Leder av valgkomiteen Helene Makani la frem valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen sin innstilling til styre for neste periode
Disse er ikke på valg – ble valgt for 2 år i 2015:
President:
Kristin Aase (type 8)
Styremedlem:
Kristin Mourud (type 2)
Styremedlem:
Christian Brym (type 4)
Er på valg:
Styremedlem:
Halvor Grydeland (type 6) – tar gjenvalg
Styremedlem/kasserer:
Kristin Mothes – tar ikke gjenvalg
Varamedlem:
Tom E. Johansen - tar gjenvalg (type 9)
Varamedlem:
Sølvi Tafjord Egge
trakk seg i 2015 og må erstatte
Regnskapskontrollør:
Øyvind Sørbrøden (type 8) ikke på valg - ble valgt for 2 år i
2015

Valgkomiteens forslag:
Halvor Grydeland forslås gjenvalgt for 2år
Tom E Johansen foreslås gjenvalgt for 1 år
Nytt styremedlem:/kasserer: Trine Kveim (type 8) velges for 2 år
Nytt varamedlem: Claudia Steidl Talgo (type 3) velges for 1 år
Nytt medlem av valgkomiteen etter Trine Kveim: Christine Wittusen (type 2)
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
5. Innkomne forslag:
Ingen
6. Eventuelt:
Ingen saker til eventuelt.
7. Møtet avsluttes
Presidenten takker av Kristin Mothes in absentia for hennes innsats i styret.
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