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Referat fra årsmøte i  

Samarbeidsforum for Norske Kollektiver 2018. 
 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

  2. Valg av dirigent og referent. 
Reidun ble valgt som dirigent og Tore Martin ble valgt til referent. 

 
3. Årsmelding og regnskap. 

Reidun loset oss gjennom årsmelding og regnskapet. 
Årsmeldingen ble godkjent. Regnskapet ble godkjent. 

 
4. Budsjett og medlemskontingent. 

Styret foreslår å øke medlemskontigenten fra kr.19 500,- til  
kr.22 000,-. Medlemmer med mer enn én selvstendig enhet betaler et 
tillegg dette økes fra kr. 2.500,- til kr.3 000,- 
Styrets forslag til ny medlemskontingent vedtas. 
Budsjettet redigeres i samråd med salen utfra økt inntekt gjennom økt 
kontingent (ca.kr.20 000,-), og vedtas.. 
 

5. Innkommende saker.  
Forslag om endring av lokasjon for våre samlinger, fra Guriset (Gol) 
til Sanner (Hadeland). Kristin Ekeli Holmemo og Rune Sundt har 
foreslått endring av konferanse sted. Det er langt opp til Guriset.  
Får vi flere eller bedre foredragsholder når vi er nærmere sentrale 
Østlandet og Gardermoen? 
Forslaget blir nedstemt av årsmøtet. 
Styret tar saken med videre. 
 

6. Årsplan 2018. 
Årsplan 2018 vedtas med noen nye punkter (se Årsplan 2018).  
Bra engasjement i salen. 
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7. Valg. 
 

Styret har denne perioden bestått av følgende personer: 
Leder:     Reidun Wilhelmsen  Kvinnekollektivet Arken 
Sekretær:     Kristin Ekeli Holmemo Klokkergården  
Kasserer:     Hilde Bianca Midtbø Solliakollektivet 
Nestleder/Ansv. sos.pol. arb.:  Knut Bakke   Hiimsmoenkollektivet 
Styremedlem:    Trude Rød   Finnmarkskollektivet 
Styremedlem:   Rune Sundt   Fossumkollektivet 
Varamedlem    Tore Martin Helgesen Solliakollektivet 
 
Valgkomite:    Bjørnar Elstad  Fossumkollektivet 

Ine Gangdal   Hiimsmoenkollektivet 
 
Følgene personer er på valg: 
Styremedlemmer:    Reidun Wilhelmsen – stiller til gjenvalg 
     Hilde Bianca Midtbø – stiller ikke til gjenvalg 
     Kristin Ekeli Holmemo – stiller til gjenvalg 
     Trude Rød – stiller ikke til gjenvalg 
Vara:     Tore Martin Helgesen – valgt for 1 år  
Valgkomiteen:   Ine Gangdal – stiller ikke til gjenvalg 
 
Forslag fra valgkomiteen 
Stiller til gjenvalg:   Reidun og Kristin stiller til gjenvalg 
Forslag til nye styremedlem Tore Martin stiller som kasserer 

Anders Nordstrand stiller som nytt styremedlem fra 
Skjerfheim. 

Forslag valgkomitéen:  Christian Eikrem, Solliakollektivet valgkomitéen. 
 
Nytt styre etter valg: 
Leder Reidun Wilhelmsen - Arken 
Kasserer Tore Martin Helgesen - Sollia 
Sekretær Kristin Holmemo - Klokkergård 
Styremedlem/ansv.sos.pol.arb. Knut Bakken - Hiimsmoen 
Styremeldem Rune Sundt - Fossum 
Styremedlem Terje Turøy - Phoenix Haga 
Styremedlem Anders Norstrand - Sjærfheim 
Styremedlem fra Finnmarkskollektivet - vi har latt denne plassen stå åpen slik at 
Finnmarkskollektivet kan supplere med en person. Årsmøte bifaller dette. 
  
Vara - da alle kollektivene har en representant i styret ønsker vi en vara fra det største 
kollektivet, Fossum - Bjørnar i valgkomiteen og fra Fossum tar jobben med å finne en 
kandidat. Årsmøte bifaller dette. 
 


