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Årsmøteprotokoll fra årsmøte i 
NIFYEA lørdag 8.mars 2008 
 
 
Tid:  Lørdag 8. mars 2008, kl 11.00 
 
Sted: Juventekontoret, Torggata 1, Oslo 
 
Frammøtte med stemmerett: 
Kari Syverstuen, Inger Christine Groseth, Hilde Hjelt, Jon Kåre Solås, Mari Kindsbekken, 
Maren Nesja, Ingebjørg Øveraasen, Eirin Kristiansen og Hallvard Hatlestad. 
 
Frammøtte uten stemmerett: 
Luuk Geurts, Signe Nylend Ilner og Maren Louise Fløistad (representant fra styret i Norske 
4H Alumner) 
 
Møteleder: 
Sigurd Vestrheim, leder i 4H Oslo og Akershus 
 
 
 
SAKSLISTE: 
 
Åpning av møtet ved leder Ingebjørg Øveraasen 
 
 
Sak 1:   Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2:  Konstituering 

2.1. Godkjenning av fremmøtte deltakere: enstemmig godkjent  
2.2. Valg av møteleder: Sigurd Vestrheim, enstemmig vedtatt 
2.3. Valg av referent: Eirin Kristiansen, enstemmig vedtatt 
2.4. Valg av to stemmeberettigede møtedeltakere til å skrive under protokollen        

    Inger Christine Groseth og Jon Kåre Solås, enstemmig vedtatt 
2.5. Valg av tellekorps: Maren Louise Fløistad, Signe Nylend Ilner og Luuk   

     Geurts, enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 3:  Gjennomgang og godkjenning av årsmelding ved leder 
Ingebjørg Øveraasen gikk gjennom årsmelding for 2007.  
 
Forslag til tillegg: 
Det var fem deltakende på juletreffet til NIFYEA. 
 
Med dette tillegg godkjennes årsmelding enstemmig av årsmøtet. 
 



Årsmøteprotokoll NIFYEA, Oslo 8.mars 2008 
 

2 
 

Sak 4:  Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og revisjonsrapport 
Regnskapet ble presentert av Hallvard Hatlestad, da kasserer Bodil Pedersen ikke var til stede. 
 
 
Kommentarer til driftsregnskap og konferansefondets regnskap: 
 
Spørsmål om hvorfor vi har gått i overskudd med 26.000 kroner. Dette kommer av at støtten 
fra 4H Norge er økt til kr. 30.000,- fra 20.000, som vi har fått i mange år. Styret har også 
brukt mindre penger på diverse arrangement og administrative oppgaver, ut fra en stram 
økonomi ved forrige årsmøte.  
 
De 20.000 på gjeld er satt av til prosjektheftet ”Vindu til verden”. Disse pengene kom inn på 
Driftsregnskapet og er overført til Konferansefondet i 2008.  De er derfor ført for 2007 som 
gjeld. 
 
Spørsmål om hvorfor kr. 2.616,92 er ført som utgifter i Konferansefondets regnskap. 
Siden de 16.759,39 kronene vi fikk til ”Vindu til verden” fra EIFYEA kom inn på 
Driftskontoen til NIFYEA er de ført som inntekter i Driftsregnskapet. De er også ført på 
utgiftsposten, dette fordi de er overført til Konferansefondskontoen. Differansen på 2.616,92 
er renter fra 2006 som er overført til NIFYEA drift. Årsmøtet oppfordrer styret til å føre dette 
på en annen måte ved senere anledninger.  
 
Se revisors beretning vedlagt. 
 
Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente. 
 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for Konferansefondet og Driftsregnskapet. 
 
 
Sak 5:   Informasjonssak: Statusnotat fra hovedkomiteen for IFYE-konferansen 

på Melsom 2007 fra Signe Nylend Ilner 
 
Singe Nylend Ilner, eneste representant fra hovedkomiteen på årsmøtet, presenterte status for 
etterarbeid med den europeisk IFYE-konferansen vi arrangerte i sommer. Det som gjenstår er 
sluttføring av konferanserapporten, oppsummeringsrapporter fra hovedkomité og 
underkomiteer samt avslutning av regnskapet. Når det gjelder økonomi er det per 1.mars 2008 
19.868,24 kroner på konto, og det som gjenstår er ca 10.000,- til kostnadene for trykking av 
rapporten samt distribusjonskostnader for rundt 4.000 kroner (før det søkes støtte fra 
EIFYEA).  
 
Årsmøtet diskuterte hva vi skal bruke de resterende kronene på. På grunn av dårlig påmelding 
ble det ingen skælkfest etter årsmøtet i år, så spørsmålet ble om pengene skal brukes til en 
senere skælkfest, med utjevning av reise til et høsttreff som kan fungere som skælkfest eller 
en prekonferanse i sommer. Årsmøtet var enige i at vi bør pleie dugnadsånden og bruke de 
resterende pengene på et sosialt arrangement i stedet for at de skal settes tilbake på 
Konferansefondets konto. Det blir opp til hovedkomiteen i samarbeid med styret å finne ut 
hvordan det eventuelle overskuddet skal brukes. 
 
Vi tar statusnotatet til orientering og takker hovedkomiteen for godt arbeid. 
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Sak 6:  Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2008 
 
Maren Nesja presenterer årsplanen for 2008. 
 
Forslag til endringer: 
Austrått, ikke Åstrått. 
Deadline (frist), ikke dealdline. 
Europeiske IFYE-konferansen varer til 26.juli, ikke 28. 
4.-11. oktober er det verdenskonferanse i Australia, Adelaide. 
 
Årsmøtet reiste spørsmål om hvorfor utreisekurset ikke arrangeres i samarbeid med Sverige 
lenger. Dette er på grunn av organisatoriske utfordringer, samt at begge land har startet med 
landsdekkende ”Superkurs” der det er en naturlig del at IFYE-ene tar del i, nettopp på grunn 
av at man blir svært synlige for andre aktive 4Here. 
 
Årsplanen med endringene ovenfor enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 
 
Sak 7:  Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2008 for NIFYEA med 

fastsetting av kontingent for 2009 samt budsjett for Konferansefondet 
 
Hallvard Hatlestad presenterte driftsbudsjettet for 2008.  
 
Det er et nytt system med innbetaling av medlemskontingent i år, der 4HN skal overta 
kontingentinnkreving. Vi sender i en overgang til ny rutine oppdaterte medlemslister til 4HN, 
der de vil sende ut kontingentkrav til de av våre medlemmer som ikke har betalt for dette året.  
 
Forslag om å endre diverseposten til 1200 i inntekter og 2000 i utgifter, slik at budsjettet går i 
null. 
 
Styret foreslår at vi beholder kontingenten på 210 kroner også for 2009. 
 
Se vedlagt budsjett med endringer.  
 
 
 
Hallvard Hatlestad presenterte budsjettet for Konferansefondet for 2008. 
 
Styret oppfordres til å få med gode navn og rett årstall på budsjettet. 
 
 
Budsjett med endringar, navn og årstall for Konferansefondet og Driftskontoen enstemmig 
godkjent av årsmøtet. 
 
 
Sak 8:   Valg 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Jon Kåre Solås da han var eneste representant fra 
valgkomiteen til stede på årsmøtet. 
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 
 
8.1.  Leder:   Ingebjørg Øveraasen   1 år   (på valg)  
8.2. Nestleder:  Otto Andreas Brustad   2 år  (på valg)  
8.3. Kasserer:  Bodil Pedersen            2 år  (på valg)  

Sekretær:  Mathilde Solli Eide    1 år  (ikke på valg)  
Styremedlem:  Maren Nesja    1 år   (ikke på valg)  

8.4. Varamedlem:  Kari Syverstuen   1 år  (på valg)  
Revisor:  Kari Bjørke     1 år  (ikke på valg)  

 
Styrets innstilling til valgkomite: 

8.5. Marianne Hjerpset  1 år (ikke på valg) 
 Jon Kåre Solås   1 år (ikke på valg)  
 Hallvard Hatlestad  2 år (på valg) 
 
 
Valget som følger: 

8.1. Leder:  Ingebjørg Øveraasen  8 for, 1 blank. Valgt for 1 år  
8.2. Nestleder: Otto Andreas Brustad  9 for, 0 blank. Valgt for 2 år 
8.3. Kasserer: Bodil Pedersen   9 for, 0 blank. Valgt for 2 år 
8.4. Varamedlem: Kari Syvertuen   8 for, 1 blank. Valgt for 1 år 
8.5. Valgkomité: 

Hallvard Hatlestad  valgt for 2 år (leder) 
Marianne Hjerpset  (ikke på valg) 1 år  
Jon-Kåre Solås   (ikke på valg) 1 år  
 

 
Møtet hevet kl 13.10 
 
 
Oslo, lørdag 8.mars 2008 
 
 
Møtereferent  Ordstyrer  Møtedeltaker  Møtedeltaker 
Eirin Kristiansen Sigurd Vesterheim Jon Kåre Solås Inger Christine Groseth 
 
(sign.)   (sign.)   (sign.)   (sign.)  
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April     
  Styremøte  (dato satt av styret) 
 
Mai  
 02. Manusfrist til Aktivitet nr. 3/08  og Alumnytt 1/08 
 10.  Deadline IFYE-nytt    
 
Juni     
 24.-26. IFYE - mottak  
    
Juli   
 19. – 26. Europeisk IFYE konferanse, Strickhof, Lindau/ ZH, Sveits 
 26.juli – 2. aug  Landsleir, Austrått 
 .      
August     
 8. Manusfrist til Aktivitet nr. 4/08 som kommer ut i september 
 10.  Deadline IFYE-nytt 
    
September     
 1.. Deadline EIFYEAs Newsletter 
 12. - 14. Høsttreff og styremøte   
 
Oktober 

4.-11.      Verdenskonferanse i Australia, Adelade. 
31.       Manusfrist til Aktivitet nr.5/08 som kommer ut i desember 

    
November     
 ? Manusfrist til Alumnytt 2/08, vinterutgaven før jul 

15.         Søknadsfrist IFYE-programmet 2008 
22.   Juletreff  

    
Desember     
 31. Frist for å sende årsmøtesaker til styret  
    
Januar     

10. Deadline IFYE nytt og årbok 
09.-11. Styremøte 

    
Februar     
 1. Deadline EIFYEAs Newsletter 
 15. Innbetalingsfrist medlemskontingent 2009  
 13.-15. Utreisekurs  
    
Mars     
 8. Årsmøte 

9. Møte med nytt og gammelt styre 


