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Protokoll fra årsmøte i Holmestrand Næringsforening 17. februar 2022
Møtet ble avholdt i Langgata 47 og på teams. 23 medlemmer deltok på møte fysisk og tre
medlemmer deltok via teams.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg av møteleder
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Valg av protokollfører
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen (gjennomføres digitalt)
Godkjennelse av årsberetning
Godkjennelse årsregnskap
Fastsettelse av honorar til styret
Vedtektsendringer
Valg
a. Styrets leder
b. Styrets nestleder
c. Styremedlemmer
d. Revisor
e. Valgkomite
10. Fastsettelse av kontingent og årsavgift 2022
11. Budsjett 2022

1. Valg av møteleder
Marit Sælid ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av protokollfører
Eli Tandberg ble valgt til å føre protokollen.

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Lars Tveito, Speira og Arve Aasmundseth, Real Training ble valgt til å undertegne protokollen.
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5. Godkjennelse av årsberetning
Årsberetningen for 2021 ble godkjent

6. Godkjennelse av årsregnskap
Regnskapet for 2021 ble godkjent.

7. Honorar til styret
Honorar til styret ble satt til kr. 0.

8. Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer i år. Behov for revisjon av vedtektene neste år.

9. Valg
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Holmestrand Næringsforenings styre for 2022 består da av:
Arild Brekke – leder
Marit Sælid – nestleder
Lars Tveito
Beate Bettum
Eli Tandberg
Torunn Aarkvisla
Hanne Sjue
Per Reese

1 år, gjenvalgt
1 år igjen
1 år igjen
2 år, gjenvalgt
2 år, gjenvalgt
1 år, nyvalgt
1 år igjen
1 år, nyvalgt

Arild Brekke har vært i styret i fire år. I henhold til vedtektene så er 4 år makstiden man kan sitte i
styret i næringsforeningen. Valgkomiteen ønsket tross feil å opprettholde innstillingen da de mente
dette var en god løsning. Det ble derfor godkjent at Arild Brekke ble gjenvalgt som styrets leder for
ett år. Det samme gjelder Terje Karlsen og Tom Arne Akerholt i valgkomiteen. Innstillingen vedtas og
Styret får i oppgave å legge frem forslag til endringer av vedtektene på neste
generalforsamling. Behovet for endringer vurderes generelt, men minimum §5 når det gjelder
bestemmelsen om maks funksjonstid og funksjonstid for nyvalgte medlemmer i styret.
Valgkomite: Terje Karlsen, Tom Arne Akerholt, Ranveig R. Saaghus og Thor Ambjørn Kjeldaas.
Leder for valgkomiteen er Thor Ambjørn Kjeldaas.
Revisor Martin Kalager har valgt å trekke seg. BDO overtar som revisor og ble enstemmig valgt.

Dokumentet er signert digitalt av:
• Tveito, Lars (01.11.1955), 28.02.2022
• Aasmundseth, Arve (10.06.1958), 02.03.2022

Forseglet av

Posten Norge

10. Fastsettelse av kontingent/serviceavgift for 2022
Kontingenten ble satt til kr. 350. I tillegg kommer serviceavgift. Det foreslås en endring av
serviceavgiften for 2022 til:
Privatpersoner
550 kr
Organisasjoner og lag 1 750 kr
0-5 årsverk
1 750 kr
6-15 årsverk
4 450 kr
16-30 årsverk
7 200 kr
Mer enn 30 årsverk
10 650 kr
Vi fortsetter med 50% rabatt til grûndere første driftsår

11. Budsjett 2022
Budsjettet ble godkjent.

Møtet hevet.
Holmestrand, 17. februar 2022

Arve Aasmundseth

Dokumentet er signert digitalt av:
• Tveito, Lars (01.11.1955), 28.02.2022
• Aasmundseth, Arve (10.06.1958), 02.03.2022

Lars Tveito

Forseglet av

Posten Norge

