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Årsmøtet var varslet i e-post 4. april, og dagsorden ble sendt medlemmene 23. mai 
2016. 
 
49 personer var til stede, inkludert styret, to gjester og referent. 
 
Følgende sakspapirer var tilgjengelige i møtet: Årsberetning, årsregnskap med noter og 
revisjonsberetning for 2015. 
 
Styreleder Ole-Andreas Rognstad ønsket velkommen og presenterte dagsorden.  
 
1) Årsrapport og regnskap for 2015 
Styreleder Rognstad gjennomgikk styrets beretning og kommenterte foreningens 
aktiviteter. Han informerte om at foreningen i 2016 vil ha en gjennomgang av 
medlemsregisteret. Videre gjorde han rede for kostnader og inntekter i 2015 og 
årsregnskapets underskudd. Han påpekte at foreningens solide egenkapital gir et godt 
økonomisk handlingsrom, og at revisors beretning bekrefter dette. Årsmøtet godkjente 
årsrapport og regnskap for 2015 med akklamasjon. Styret ble meddelt ansvarsfrihet. 
 
2) Medlemskontingent for 2016 
Kontingenten ble økt i 2015, og styret foreslo at kontingenten beholdes uendret for 
2016: Enkeltmedlemmer 250 kr, forening/organisasjon 700 kr. Forslaget ble vedtatt. 
 
3) Valg av styre og revisor 
Styret har bestått av prof. dr. jur. Ole-Andreas Rognstad (styreleder), advokat Helge Olav 
Bergan, avdelingssjef Hege Døssland, advokat Astri M. Lund, dramatiker Petter 
Rosenlund og førsteamanuensis Irina Eidsvold Tøien. Rognstad, Rosenlund og Tøien var 
på valg, og styret innstilte på gjenvalg – av Rognstad for en periode på ett år (for å 
komme i takt med vedtektsbestemmelsen om at styreleder velges i oddetallsår) og av 
Tøien og Rosenlund for to år. Lars Jakob Blanck ble foreslått gjenvalgt som foreningens 
revisor. Forslagene ble vedtatt med akklamasjon.  
 
Styrets sammensetning er etter dette som følger: Ole-Andreas Rognstad, styreleder 
(2016–2017), Helge Olav Bergan (2015–2017), Hege Døssland (2015–2017), Astri M. 
Lund (2015–2017), Petter Rosenlund (2016–2018) og Irina Eidsvold Tøien (2016–2018). 
 
4) Eventuelt 
Det ble opplyst om at referent Heidi Wøllo vikarierer som foreningens sekretær. 
 
Styreleder takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 18.00.  
 
Oslo, 8. juni 2016 


