Referat fra årsmøtet Creo Oslo

Dato: Søndag 25.04.2021
Tid: Kl. 14:00
Sted: Zoom
Medlemmer i styret: Vibeke Øya, Ferdinand Bergstrøm, Maren Sofie Nyland Johansen, Jan Koop,
Kristin Skiftun, Guro Skår ,Tine Hvidsten,
Medlemmer: Caroline Husjord, Olav Torbjørn Skare, Magnus Boyd, Anne Birgitte Grindhaug,
Lene Brustad Melhus, Mike McCormick, Sigrid Marie Engebretsdotter Refsum, Håkon Kvidal
1. Godkjenning av innkalling/konstituering
Godkjenning av innkalling, vedtatt.
2. Godkjenning av sakliste
Godkjenning av sakliste, vedtatt.
3. Valg av referent, møteleder og protokollunderskrivere
Jan Koop vedtatt som møteleder, Maren Sofie Nyland Johansen vedtatt som referent.
Håkon Kvidal, Magnus Boyd, Guro Skår og Olav Torbjørn Skare er vedtatt som
protokollunderskrivere.
4. Godkjenning av styrets årsberetning 2020
Godkjenning av styrets årsberetning 2020, vedtatt. Det er ønskelig å få med flere
klubbers årsberetning til neste år.
5. Fastsette regnskap 2020
Regnskapet for 2020 er fastsatt. Jan Koop presenterer pilotprosjektet og gir et innsyn i
hvordan regnskapet kunne ha sett ut dersom det gamle systemet enda var i bruk.
6. Behandle handlingsplan og aktivitetsplan for 2021/2022
Handlingsplanen for 2021/2022 har blitt bygget opp ved å se på vedtektene. Ut i fra
dette har regionlaget vurdert hva de skal jobbe med videre, videre blir handlingsplanen
presentert. Regionlaget ber om innspill fra medlemmene om hvordan de ønsker å motta
informasjon om kurs og lignende. Aktivitetsplanen blir presentert. Medlemmene blir
oppfordret til å komme med forslag til andre aktiviteter om de har ønsker eller ser et
behov. Styret vil generelt ha ideer og innspill fra medlemmene, om hva de ønsker at
regionlaget skal arbeide med.
Håkon Kvidal kommenterte punktet om at forbundsstyret ønsker at regionslaget skal
prioritere kurs og kompetanseutvikling, og stiller spørsmål rundt hvordan man skal
gjennomføre dette. Skjer det best på forbundskontoret eller i regionlagene?
Forbundsstyret har muligens et bedre utgangspunkt for å arbeide med dette over lengre
tid enn regionslaget, ettersom medlemmer i regionlaget velges hvert år. Det foreslås å
drøfte saken med forbundsstyret.
7. Behandle budsjett 2021
Budsjettet som ble vedlagt i innkallingen, har blitt revidert siden innkallelsen grunnet
nye signaler fra forbundskontoret. Budsjettet ble vedtatt på møtet.

8. Innkomne saker (ingen saker)
Godkjent.
9. Valg (vedlagt valgkomiteens innstilling)
Håkon Kvidal fra valgkomiteen presenterer valgkomiteen og hva de har arbeidet med. De
har hatt samtaler med styremedlemmene og kommet fram til at kontinuitet i styret er
viktig, dermed er det en del som stiller til gjenvalg. Videre blir det kommentert at det er
viktig at valgkomiteen arbeider med mangfold og likestilling i styret. Håkon Kvidal
gjennomførte valget.
Jan Koop foreslås til styreleder for 2 år.
Enstemmig valgt.
Renee Rasmussen, foreslås til styremedlem for 2 år. (gjenvalg)
Enstemmig valgt.
Tine Hvidsten foreslås til styremedlem for 2 år. (gjenvalg)
Enstemmig valgt.
Maren Sofie Nyland Johansen foreslås til styremedlem for 1 år. (gjenvalg)
Enstemmig valgt.
Martin Vinje foreslås til styremedlem for 1 år, for å erstatte Maria Karlsen.
Enstemmig valgt.
Magnus John Boyd foreslås til styremedlem for 2 år.
Enstemmig valgt.
Ferdinand Bergstrøm er ikke på valg i år.
Vibeke Øya foreslås til vara for 1 år. (gjenvalg)
Enstemmig valgt.
Marie Denise Aune Sahba foreslås til vara for 1 år.
Enstemmig valgt.
Styrets innstilling til valgkomite Creo Oslo 2022 blir presentert. Det er kun Håkon Kvidal
som ønsker å fortsette videre i valgkomiteen. Kristin Skiftun og Jone Randa blir foreslått
som nye medlemmer, begge for 1 år.
Håkon Kvidal foreslås som medlem av valgkomiteen for 1 år. (Gjenvalg)
Enstemmig valgt.
Kristin Skiftun foreslås som medlem av valgkomiteen for 1 år.
Enstemmig valgt.
Jone Randa foreslås som medlem av valgkomiteen for 1 år.
Enstemmig valgt.

