
Protokoll

Årsmøte i Creo - Troms, Finnmark og Svalbard

Torsdag 26.03.2020 

Klokka 14.00 - 16.30

Sted: Zoom

Per-Inge Jensen ønsker velkommen. 
Tonje informerer om zoom.
Anders Eriksson informerer litt om creo sentralt sitt arbeid for 
musikerne ifm med koronakrisen. 

1. Konstituering av årsmøtet.  
    Navneopprop,  15 til stede
    Valg av møteleder: Per-Inge Jensen 
     Valg av referent: Sigrid Lien Schulerud 
     Valg av to protokollunderskrivere: Kjellaug Karen Horsberg     
Kornstad og Nicolai Arctander Karlsen

2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  - sende mail på blindkopi, ellers ingen merknader

3.  Årsmelding for 2019
      Per-Inge leser opp årsmeldingen. 

     Anders Eriksson sitter som 1. vara  i LO- troms
     Feil i tillitsvalgtlista. 

    Årsmeldinga er godkjent av årsmøtet

4. Regnskap for 2019
     Tonje Braaten legger fram regnskapet. 
Regnskapet godkjennes av årsmøtet



     
5. Budsjett for 2020
Tonje Braaten legger fram budsjettet. 

Diskusjon om kunstnerisk innsalg på årsmøtet bør honoreres 
etter creos minstesats eller ikke.  Det er kommet et forslag om 
endring til minstesats. Det stemmes over. Flertall for endring til 
minstesats.
Creo TFS Endrer budsjettet til minstasats.

Budsjettet godkjennes av årsmøtet. 

6. Handlingsplan for 2020
   Per-Inge leser opp handlingsplanen.

  Handlingsplanen godkjennes av årsmøtet. 

7. Innkomne saker

 - Sak innkommet fra medlem:

1. Ønske om mer info til medlemmer. 6 Nyhetsbrev  og 
årsmøteprotokoll ut til medlemmer. 

2. Info til varamedlemmer. Ønsker referater og info til 
varamedlemmer slik at varamedlemmene kan tre inn godt 
forberedt på kort varsel.  
 
Motforslag innkommet på årsmøte:

 Årsmøtet ber det nye styret ta forslagene fremmet i årsmøtet til 
etterretning i arbeidet i kommende årsmøteperiode. 

Årsmøtet stemmer over forslagene.
Motforslaget får flest stemmer og det blir vedtatt på årsmøtet. 



Creo TFS tar sakene til etterretning og ønsker informere både 
medlemmer og varamedlemmer bedre.  
Referatene skal legges ut på regionlagets nettsider. 

8. Valg

Styret:
  
   1.Styreleder: Tonje Braaten, velges for 1 år
   2.Anders Eriksson, ikke på valg
   3. Sissel Anette Myhre (velges for 2 år) 
   3. Karoline Stensland ( velges for 2 år)
   4: Lisa Hellstrøm Jørgensen ( velges for 2 år)
    
Varamedlemmer:

   1. Ola Rokkones  ( veges for 1 år)
   2. Tove Alice Johansen( velges for 1 år)

Valgkomite:

   1. Sigrid Lien Schulerud , leder av valgkomiteen (velges for 1 år) 
   2. Svein Hugo Sørensen ( velges for 1 år)
   3. Ann Sofie Godø (velges for 1 år) 

9. Utdeling av stipend.

   Stipendet på 25000 deles ut til Ida Karoline Nordgård.
   



Protokollunderskrivere:

Kjellaug Karen Horsberg Kornstad

Nicolai Arctander Karlsen


