
Protokoll - Årsmøte i Regenerativt Norge

Dato: 11.03.222
Referent: Dayton Skjerve-Gordley
Til stede: Trond Qvale, Camilla Skjerve-Gordley, Hellek Berge, Mari Sandsund, Anders
Kopstad, Ulf Ullring, Maud Grøtta (nett), Mari Gjengedal (nett)

Årsmøtet startet kl. 18:15

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Avstemming: innkallingen ble enstemmig vedtatt

2. Valg av møteleder, protokollfører, og underskrivere av protokollen
Forslag til møteleder: Trond Qvale
Forslag til protokollfører: Dayton Skjerve-Gordley
Forslag til underskrivere av protokollen: Trond Qvale og Hellek Berge

Avstemming: forslagene ble enstemmig vedtatt

3. Behandle årsmelding
Årsmeldingen ble lest høyt av Trond Qvale.

Korrigeringer:
● 2 APs i Norge (Ulf og Anders)
● Savory Global Network

Avstemming: årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4. Behandle årsregnskap 2021
Regnskapet for 2021 ble lest høyt av Hellek Berge.

Forslag: slå sammen «Gaver» og «VIPPS» til et post som heter «Gaver»

Avstemming: Regnskapet inkludert forslaget ble enstemmig godkjent.

5. Behandle innkomne forslag til vedtektsendringer
Vedtektsforslag: Paragraf 7, kulepunkt 6, legg til «rådets og årsmøtets leder» og stryke
«velge møteleder»

Tilleggsforslag: endrer formuleringen til «Leder for rådet og årsmøtet».

Avstemming: forslaget med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtektsforslag:  Paragraf 7, kulepunkt 6 legg til «valgkomite på tre medlemmer, første
gangen for ett år, en for to år og en for tre år, deretter erstattes hvert uttredende medlem
hvert år med valg av ett medlem for tre år. Den med kortest gjenværende funksjonstid leder
arbeidet.»



Tilleggsforslag: legg til «utenfor styret» etter «valgkomite på tre medlemmer».

Avstemming: forslaget med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtektsforslag:  Paragraf 9, legg til «Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme».

Avstemming: forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtektsforslag:  Paragraf 10, legg til «rådets leder møter fast i styret uten stemmerett.»

Avstemming: forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtektsforslag:  Paragraf 10, legg til «Alle styremedlemmer er rådsmedlemmer».

Avstemming: forslaget ble enstemmig vedtatt, men flyttes til etter «Rådets leder møter fast i
styret uten stemmerett».

Vedtektsforslag: Ny paragraf 11 om valgkomiteen, etterfølgende paragrafer får et nummer
høyere

«§11 Valgkomitéen
Valgkomitéen finner kandidater og innstiller til valg på styrets leder, nestleder og inntil tre
styremedlemmer. Tjenestetiden vurderes slik at kontinuitet i arbeidet ivaretas. Valgkomitéen
vurderer og foreslår eventuell godtgjøring og utgiftsdekning for tillitsvalgte. Valgkomitéen
foreslår revisor, og kan bistå styret i å finne kandidater til eventuelle arbeidsutvalg.»

Tilleggsforslag: legg til «leder for rådet og årsmøtet» i setningen «Valgkomitéen foreslår
revisor, og kan bistå styret i å finne kandidater til eventuelle arbeidsutvalg.»

Avstemming: forslaget med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Ajourførte vedtekter i henhold til årsmøtets vedtak vedlegges og inntas som en del av denne
protokollen.

6. Fastsette kontingent for kommende år for rådsmedlemmer og støttemedlemmer
Forslag:

Kontingent for rådsmedlemmer er egen innsats.
Kontingent for støttemedlemmer beholdes på kr 250.

Avstemming: forslaget ble enstemmig vedtatt

7. Vedta budsjett for 2022
Mari Sandsund gjennomgikk budsjettet.

Avstemming: budsjettet ble enstemmig vedtatt

8. Valg



Trond Qvale, valgkomiteens leder, leste innstillingen høyt.

Blant rådsmedlemmene ble følgende valgt:
● Styrets leder for ett år: Trond Qvale (Enstemmig vedtatt)
● Styrets nestleder for ett år: Hellek Berge (Enstemmig vedtatt)
● Inntil 3 styremedlemmer

○ Nytt styremedlem med tjenestetid 2 år: Maud Grøtta (Enstemmig vedtatt)
○ Styremedlem ikke på valg: Anders Lerberg Kopstad
○ Styremedlemmer som går ut: Camilla Skjerve-Gordley og Hege Sundet

● Rådsleder for ett år: Dayton Skjerve-Gordley (Enstemmig vedtatt)
● Revisor for ett år: Ulf Ullring (Enstemmig vedtatt)
● Valgkomité:

○ med tjenestetid 3 år: Ulf Ullring (Enstemmig vedtatt)
○ med tjenestetid 2 år: Mari Sandsund (Enstemmig vedtatt)
○ med tjenestetid 1 år: Camilla Skjerve-Gordley (Enstemmig vedtatt)

Årsmøtet ble hevet kl. 19.26.

STED / DATO STED / DATO

Trond Qvale Hellek Berge




