Saksliste til ordinært årsmøte i Norsk Bioenergiforening 2020

Møtested:
Tid:

Teams
Onsdag 10. juni kl. 13:00

Dokumentet inneholder linker til de aktuelle dokumentene.
Saksliste

1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder

2. Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen
Styres innstilling:
Katharina Månum velges som møteleder.
Johannes Fjell Hojem velges som referent.
Petter Røkke og Geir Ingeborgrud velges til å underskrive protokoll.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styres innstilling:
Innkalling og dagsorden godkjennes
4. Årsmelding for 2019
Årsmelding kan leses her
Styres innstilling:
Fremlagt årsmelding for 2019 godkjennes.
5. Regnskap for 2019
Regnskap
Revisorberetning
Styres innstilling:
Fremlagt årsregnskap for 2019 godkjennes.
6. Fastsettelse av kontingent for 2021
Dagens kontingentsatser
Styres innstilling:
Kontingentfor 2021 beholdes på samme nivå som i dag.
7. Styrets honorar
Honorar ble sist justert i 2014 og gjeldende satser er:
•
Styreleder: kr 12000 i fast godtgjørelse og kr 1200 pr møte. I tillegg ytes kr 25 000
dersom styrets leder er selvstendig næringsdrivende
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•

Øvrige styremedlemmer mottar kr 1200 pr møte

Styret har til nå avstått fra honorar grunnet den økonomiske situasjonen.
Forslag til justerte satser for 2020
 Styreleder: kr 17000 i fast godtgjørelse og kr 1700 pr møte. I tillegg ytes kr 30 000 per
år dersom styrets leder er selvstendig næringsdrivende
 Øvrige styremedlemmer mottar kr 1700 pr møte
Forslag til vedtak:
Dagens satser justeres i henhold til forslag og det blir opp til det nye styret å vurdere om det
er økonomisk rom for å utbetale honorarer.
8. Valg av leder
Valgkomiteens innstilling
9. Valg av styre- og varamedlemmer
Se lenke under punkt 8.
10. Valg av revisor
Forslag til vedtak:
Styret innstiller at Årnes revisjon AS ved Ole Kværner videreføres som revisor, og at honorar
godkjennes etter regning.
11. Valg av tre medlemmer til valgkomité
Se lenke under punkt 8.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til ny valgkomité.

Med vennlig hilsen
Norsk Bioenergiforening

Katharina Månum
Styreleder
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