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PROTOKOLL ETABLERINGSMøTE

Ny avdeling: Rogaland

Dato: 08. mars 2021 Sted: Digitalt

INNLEDNING
ForbundslederAudun lngvartsen ønsket velkommen, orienterte om sin rolle som møteleder
på grunn av den praktiske situasjonen med den digitale løsningen. lngvartsen orienterte om
at tilstedeværende rådgiver Ragnar Vågen vil føre protokoll fra møtel.

Han redegjorde generelt om prosessen rundt etableringen av de nye medlemsdemokratiet.

Han redegjorde også for ulike forhold knyttet til den praktiske gjennomføringen av
etableringsmøtet, inklusiv informasjon om rådgivers rolle ved føring av protokoll fra møtet.

Til slutt redegjorde han for agendaen på møtet, som utenom valg av underskrivere av
protokollen, dreier seg om valg til lokale avdelingsverv og valg til sentrale verv, samt vedtak
om avdelingskontingent.

Han viste til forslag på 2 underskrivere av protokollen, som vil få tilsendt protokollen til
signering etter møtet.

Vedtak

Dagfrid Persdatter og Stein Ragnar Emsøy ble valgt til å signere protokollen.

lngvartsen viste til innkallingen og minnet om at benkeforslag på andre kandidater enn anført
på valgkomiteens innstilling, samt andre forslag til anbefalt kontingent måtte være innsendt
innen kl 12:00 fredagen før mølet.

Han viste også til vedtektenes punkt. 8.5 om at det kun er avdelingens yrkesaktive
medlemmer som har stemmerett.

VALG
Møteleder henviste til leder for valgkomiteen, Asgeir Krokvik, som redegjorde for komiteen
sitt arbeid og innstillingen tilvervene.

Møteleder lngvartsen informerte om det totale antall stemmeberettigede, og hvordan han så
for seg at valgene skulle foretas.
I tilknytning til vervene som avdelingsleder og kasserer ble det opplyst fra møteleder at
personene som velges i disse 2 vervene får prokura, dvs. signeringsrett på vegne av
avdelingen.
De lokale veryene knyttet til avdelingen ble behandlet før de sentrale vervene.

Det var ikke kommet inn benkeforslag innen fristen, men alle verv ble tatt opp til votering

Vedtak

Alle verv ble besatt. De besatte vervene med innehavere framkommer i oversikten
nedenfor.
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VALG RESU LTAT AVDELI NG ROGALAND

Avdelingsvise verv

VERV NAVN VERV NAVN
Avdelingsleder Jarle Hellestræ Nestleder Kamila Walasinska
Kasserer Biørn Emil Hetland Styremedlem 1 KariJ.B.Rørvik
Styremedlem 2 Cecilie Heilmann Stvremedlem 3 Tom Even Pollack
Styremedlem 4 Espen Vaksdal Styremedlem 5 Hanne Thu
Styremedlem 6 Ellen Therese

Nodland

Vara l til styret Ragnhild Giøse Vara 2 til styret Mona Elin Aarø
Vara 3 til styret Anne-May O

Meling

Valgkomite 1 PaiviAnita
Tervonen

Valgkomite 2 Roar Gimre

Valgkomite 3 Jon Martin
Bratthammer

Revisor 1 EgilJohnnysen Revisor 2 Marianne Olsen

Sentrale verv

KONTINGENT
Møteleder orienterte om de nye reglene for kontingent, og at avdelingslederne i de gamle
avdelingene var blitt invitert til å komme med et felles forslag til kontingent.

Møteleder henviste til en representant for avdelingslederne, Kari Rørvik, som redegjorde for
forslaget.

Foreslått kontingent ble tatt tilvotering.
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VERV NAVN VERV NAVN
Hovedstyre-medlem Jarle Hellestræ Vara til hovedstyre Kamila Walasinska
Kongressdelegat 1 Jarle Hellestræ Kongressdelegat 2 Kamila Walasinska
Kongressdelegat 3 Cecilie Heilmann Kongressdelegat 4 Ragnhild Gjøse

Kongressdeleeat 5 Mona Elin AarØ Kongressdelegat 6 Espen Vaksdal

Vara 1 kongress Tom Even Pollack Vara 2 kongress Ellen Therese
Nodland

Vara 3 kongress Bjørn Emil Hetland
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Vedtak

Kroner 20.- ble vedtatt som månedliq kontinqent i den nve avdelinsen m.v.f. l.iuli
2021.

Møteleder Audun lngvartsen takket for møtedeltakelsen.

Dato/sted Dato/sted
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Dagfrid Persdatter Stein Ragnar Emsøy
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