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Sak nr.
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Agenda
1. Gjennomgang av innkallelse
a. Stemming over punkt A under eventuelt
b. Valg av tellekorps
c. Godkjenning av innkalling
d. Skolering
e. Praktisk informasjon
2. Opptelling av medlemmer
3. Gjennomgang av siste års aktiviteter
4. Gjennomgang av rapport fra kasserer
5. Valg av kontorsted
6. Medlemsavgift
7. Presentasjon fra nominasjonskomitéen
8. Eventuelt - Vi setter stor pris på eventuelt-saker i forkant av møtet.
a. Stemming via stream
b. Aktivitetsplan 2018-2019
c. Annet
9. Valg
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Gjennomgang av referat
Leder ønsket velkommen
Stemming over punkt A under eventuelt
Etter en bekreftelse av at møtet var beslutningsdyktig, ble det avholdt avstemning over
hvorvidt det ble aksepterte stemmegivning fra medlemmer som deltok via nett. Dette
ble enstemmig vedtatt.
Vedtektene oppdateres på dette punktet, ref Vedlegg 2.
Valg av tellkorps
Det ble valgt tellekorps: Barbro Westlund-Storm og Erlend Hansen.
Godkjenning av innkallingen
Deltakerne fikk anledning til å motsette seg innkallingen. Ingen kommentarer.
Skolering
Kasserer/ sekretær gjennomgikk prinsippene for møtegjennomføringen.
Praktisk informasjon
Det ble gitt kort info om de praktiske aspektene rundt møtet. Alle ble invitert til sosial
samling etter møtet.
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Opptelling av medlemmer
Ved tidspunkt for innkallingen var det 54 medlemmer i SFPE Norge
Siste opptelling (14.05.18) var 54 medlemmer.
Det deltok 11 medlemmer ved årsmøtet (10 fysisk, 1 via nett), 20 % av den samlede
medlemsmassen
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Siste års aktiviteter
John Utstrand gjennomgikk chapterets aktiviteter siden stiftelsesmøtet.
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Gjennomgang av rapport fra kasserer
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Barbro Westlund-Storm presenterte status. Bankkonto med Vipps er nylig opprettet, og
vi har per dato ikke midler.
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Valg av kontorsted
John Utstrand informerte om at det i forbindelse med registrering i BRREG var
nødvendig å oppgi adresse. I registreringen ble hans privatadresse i Trondheim
benyttet. Dette bør gjenspeiles i vedtektene.
Det ble diskutert alternativer, men ble enighet om at kontoradressen kunne beholdes.
Det ble etter avstemning bestemt at styret kan endre kontoradresse.
Vedtektene oppdateres på dette punktet, ref Vedlegg 2.
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Medlemsavgift
I stiftelsesmøtet ble det ikke besluttet medlemsavgift, men foreslått ca 200 kr.
Det ble etter avstemning bestemt at medlemsavgiften skal være 200 kr.
Studenter gis gratis chapter-medlemskap.
SFPE-medlemmer (moderorganisasjonen) gis gratis chapter-medlemskap.
Dersom SFPE-medlemmer eller studenter melder seg inn via Vipps, vil man trekkes 1
kr
Vedtektene oppdateres på dette punktet, ref Vedlegg 2.
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Gjennomgang av verv og nominasjoner
Erlend Hansen presenterte verv og nominasjoner.
Det ble presisert at avtroppende leder skal sitte som styremedlem året etter avgang.
Ved bytte av leder vil det altså være ett styremedlem, ikke 2.
Nominert for leder: John Utstrand
Nominert for nestleder: Ragni Fjellgaard Mikalsen
Nominert for sekretær/ kasserer: Barbro Storm-Westlund
Nominert for styremedlem: Erlend Hansen
Nominert for styremedlem: Jon-Arild Westlund-Storm
Nominert for styremedlem: Andreas Ungersness
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Eventuelt
Stemmegivning via nett
Det ble diskutert hvorvidt stemmeavgivning via nett var i henhold til vedtektene. De
oppmøtte avgjorde at stemmeavgivning via nett kunne aksepteres, og at dette
presiseres i vedtektene. Øvrig stemmeavgivning inkluderte deltakere på nett.
Aktivitetsplan 2018
Brannklasse 4
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Kalle inn til diskusjonsmøte.
Mentorprogram
Barbro Westlund-Storm informerte om mentorprogram og undersøker videre.
Samhandling i chapteret
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Annet
Intet
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Valg
Følgende verv ble valgt ved akklamasjon:
Leder: John Utstrand
Nestleder: Ragni Fjellgaard Mikalsen
Sekretær/ kasserer: Barbro Storm-Westlund
Følgende ble valg til de to vervene som styremedlem:
Styremedlem: Jon-Arild Westlund-Storm
Styremedlem: Andreas Ungersness
SFPE Norge takket Erlend Hansen for innsatsen i oppstarten av chapteret.
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