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NORWAY 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 

Den 30. april 2019 ble det avholdt årsmøte i NIR i lokalene til Advokatfirmaet Wiersholm AS, 
Dokkveien 1, Oslo. Årsmøtet for den norske gruppen av AIPPI ble avviklet samtidig med årsmøtet i 
NIR. 

Tilstede var 31 av NIRs medlemmer. 

Årsmøtet ble ledet av styrets leder, Amund Brede Svendsen. 

Thomas Hagen og Julius Berg Kaasin ble valgt til å medundertegne protokollen. 

Det var innkalt til årsmøtet skriftlig ved e-post den 12. april 2019. Saksliste, årsrapport, regnskap 
og balanse og innstilling fra valgkomiteen samt revisjonsberetning var lagt ut på foreningens 
nettsider samme dag. 

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller den foreslåtte dagsorden. 

2. Årsrapport for 2018 

Styrets årsrapport for 2018 ble gjennomgått. Den ble enstemmig godkjent. 

3. Regnskap for 2018 og balanse pr. 31. desember 2018 

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd stort kr. 7 553,-. Styret foreslår at 
underskuddet i 2018 belastes foreningens egenkapital. 

Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 

4. Revisors beretning 

Revisors beretning for regnskapsåret 2018 ble gjennomgått. Det fremkom ingen 
kommentarer. 

5. Kontingent for 2020 

Årsmøtet fastsatte kontingenten for NIR uforandret fra foregående år. Kontingenten til AIPPI 
fastsettes av AIPPI sentralt 

6. Forslag om å disponere et bestemt beløp av foreningens midler til NIR-stipender i 
2019 

Det ble vedtatt å disponere inntil kr. 12 000 våren 2019 og inntil kr. 12 000 høsten 2019 til 
stipender. 



7. Forslag om endringer i foreningen vedtekter 

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende endringer i foreningens vedtekter: 

Første setning i § 2 første ledd skal starte slik: 

Det er foreningens tormåt: 

a) j utbre ... 

Første setning i § 2 annet ledd skal starte slik: 

For j oppnj sine mjl skal foreningen særlig benytte seg av følgende virkemidler: 

a) organisere ... 

§ 4 annet ledd bokstav b) skal lyde: 

b) ved medlemmets fratreden med 2 måneaers skriftlig varsel. Plikten til j betale full 
medlemskontingent vedvarer ut det jret medlemskapet opphører; 

§ 13 skal lyde: 

Disse vedtekter ble vedtatt i jrsmøtet den 30. april 2019. 

8. Valg 

Valgkomiteens innstilling til styrets medlemmer var sendt ut til medlemmene. 

Følgende ble valgt: 

Nestleder: 

Kasserer: 

Styremedlerm: 

Styremedlem: 

Anne Marie Sejersted 

Rune Opdahl 

Carsten Lous 

Anne-Linn Heldens Forbord 

Alle valg var enstemmige. 

Etter disse valg er styret fra 30. april 2019 sammensatt som følger: 

Leder: Amund Brede Svendsen Valgperiode til 2020 

Nestleder: Anne Marie Sejersted Valgperiode til 2021 

Kasserer: Rune Opdahl Valgperiode til 2021 
Sekretær: Lars Erik Steinkjer Valgperiode til 2020 

Styremedlemmer Inger Berg Ørstavik Valgperiode til 2020 

Carsten Lous Valgperiode til 2021 

Bernt Boldvik Valgperiode til 2020 

Anne-Linn Heldens Forbord Valgperiode til 2021 

Styret er valgt både som styre i NIR og i den norske AIPPI-gruppen. 



9. Valgkomite 

Anne Wildeng, Kari Simonsen og Fredny Bade ble enstemmig gjenvalg som valgkomite, med 
forbehold om at de er villige. 

Årsmøtet hevet. 

Thomas Hagen Julius Berg Kaasin 

Amund Brede Svendsen 


