
  

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2020 
 

Medlemmene i NFP var innkalt til ordinær generalforsamling 27. mai kl. 16.30. 

Generalforsamlingen ble avholdt via Teams. Saksdokumentene var tilgjengelig for 

medlemmene på foreningens hjemmeside. 

Det møtte 11 personer, hvorav 9 var stemmeberettigede. 

 

Referat fra generalforsamlingen  
          

1) Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Det var ingen innsigelser til innkallingen eller dagsorden.  

 

Generalforsamlingen ble dermed lovlig satt. 

 

2) Valg av ordstyrer, referent og protokollkomitè 

Michel Esnault ble foreslått som ordstyrer. 

Jorunn Wolstad ble foreslått som referent. 

Tom Haugstad og Janicke B. Mathisen ble foreslått som protokollkomité. 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

3) Styrets beretning for 2019 

Styrets beretning ble gjennomgått. I 2019 begynte NFP å høste frukter av innsatsen i 

de to foregående årene, både økonomisk og administrativt. Dette gir et godt 

grunnlag for videre drift. 

NFP har måttet utsette en konferanse, flere kurs og temamøter i 2002 pga. korona-

pandemien. Dette kan medføre inntektstap i 2020. NFP har også måttet utsette alle 

markedsføringstiltak av samme grunn.  

 

Beretningen ble enstemmig vedtatt. 

 

4) Resultatregnskap for 2019 og balanse pr. 31.12.2019 

Resultatregnskap og balanse for 2019 gir et korrekt bilde av NFPs aktiviteter i 2019. 

Det er skrevet fyldige kommentarer til regnskapet. 

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

5) Revisors beretning 

Deloitte ble valgt som revisor, og avtale inngått i februar 2020. NFP hadde ikke fått 

oversendt signert beretning i forkant av møtet, men Elin Lilloe-Wall, Orgservice AS, 

gjennomgikk usignert beretning mottatt samme dag. Signert beretning forventes 

neste dag, og legges da ut på hjemmesiden. 

 

Beretningen tas til orientering. 
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6) Budsjett for 2020 

Forslag til budsjett ble presentert, og de største postene forklart. Det er satt opp et 

forsiktig budsjett. Budsjettert overskudd er satt av til utbetaling til personer i sentrale 

roller. I tillegg er det satt av kr 250.000,- av oppsparte midler til utvikling av ny 

hjemmeside.  

Det gjøres oppmerksom på at korona-pandemien kan endre bildet, og styret vil 

derfor følge nøye med i utviklingen. 

 

Budsjettet ble enstemmig godkjent. 

 

 

7) Valg 

Valgkomiteen har bestått av Ernst R. Midtun og Alf J. Hestenes. Valgkomiteens forslag 

ble presentert av Jorunn Wolstad. 

 

Valgkomiteen mener at styret har gjort en svært god og målrettet innsats som peker 

fremover. De mener det er viktig at den samme gruppen følger oppgavene helt i mål. 

 

Forslag til styre i NFP derfor: 

Leder :  

• Michel Esnault  – 1 år 

Medlemmer: 

• Synnøve Roald – 2 år 

• Oddbjørn Nilssen – ikke på valg 

• Gunilla Hagstedt – 2 år 

• Trudi Rød – ikke på valg 

• Paal Skullerud – ikke på valg 

• Kristian Jordhøy – 2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til generalsekretær: 

• Det jobbes med omorganisering av foreningens virksomhet, og 

generalsekretærs rolle kan bli endret eller falle bort. 

• Styret gis fullmakt til å etablere en egnet løsning. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til styre i Young Crew: 

Leder:  

• Cecilie Angell – 1 år 

      Medlemmer: 

• Kristian Oland – ikke på valg 

• Charlotte Danielsen – 2 år 

Styret får anledning til å supplere med nye styremedlemmer i løpet av valgperioden. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Ingrid Hammer Zakariassen fratrer som leder etter 3 år. Vi takker for hennes innsats! 

I stedet for å overrekke blomster nå, sørger NFPs styre for å overrekke en gave ifb. 

hennes forestående bryllup. 

 

Forslag til revisor: 

• Deloitte velges inntil man finner grunnlag for å bytte revisor 

 

Forslag til valgkomite: 

• Ernst Midtun 

• Alf J. Hestenes 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Oslo, 27. mai 2020/  Jorunn Wolstad 

 
 

Protokollkomite: 

 

 

______________________________  _________________________________ 

Tom Haugstad     Janicke B. Mathisen 


