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Referat årsmøte NFAP 16.04.2018. 
 
Antall stemmeberettigede medlemmer: 11. 
Liv I. Arnesen, Pia Eline Lyse, Ulf Rogde, Aleksander H. Erga, Arne Holen, Gro Syversen, 
Jon Rekstad, Hallbjørg Hage, Martin Holmelin, Kristin Hauge, Linn W. O. Nygård. Ett 
ikkemedlem Ole Kristian Kristensen. 
 
Årsmøtet er vedtaksdyktig. Det er ikke meldt inn noen eventuelle saker.  
 
1. Valg av ordstyrer og referent 
Arne Holen ble valgt til ordstyrer. Aleksander H. Erga ble valgt til referent (enstemmig). 
 
2. Årsmelding 
NFAP har arbeidet med å arrangere årsmøtekonferansen 2018, med tilstedeværelse på nett 
(nfap.no, Facebook) og visuell profil (logo), rekrutering av medlemmer, planlegging av lokalt 
møte i Oslo (utsatt på grunn av dårlig timing), observatør på NPF sin lederkonferanse. Ingen 
fysiske styremøter fra sist årsmøte. Årsmeldingen ble godkjent (enstemmig). 
 
3. Regnskap 
Regnskap og balanse for 2017 pr 31.12.17 ble forelagt årsmøtet. Regnskapet godkjennes og 
styre innvilges ansvarsfrihet (enstemmig). 
 
4. Kontingent 
Kontingenten holdes på samme nivå som foregående år (kr 300,-). Dette vedtas (enstemmig). 
 
5. Budsjett 
Årsmøte ønsker at budsjett tydeliggjør at NFAP tar sikte på å fremme lokalmøter. Reservert 
beløp settes til 10.000,-.  
 
Årsmøte vedtar enstemmig revidert budsjettet, med forbehold om at evalueringen av årsmøtet 
er god, både fra deltakere og styret. Årsmøtet anbefaler at det arrangeres et liknende 
arrangement som Årsmøtekonferansen 2018 til neste år.  
 
(Revidert budsjett er vedlagt referatet.) 
 
6. Valg  
Ett styremedlem, Connie Cecilie Davik, har trukket seg fra styret. Årsmøte vedtar å velge nytt 
styre slik at størrelsen på styret reduseres fra 10 styremedlemmer til 9. Årsmøtet gir styre 
tillatelse til å supplere seg selv ved behov. Styret forsøker å rekruttere en valgkomite innen tre 
måneder før neste årsmøte. Dette vedtas enstemmig. 
 
Styre:  
Leder: Arne Holen (valgt for ett år) 
Revisor: Jostein Skjelgård (valgt for ett år) 
Kasserer: Pia Eline Lyse (valgt for ett år) 
 
Styremedlemmer: 
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Styremedlem: Hallbjørg Hage (valgt for to år) 
Styremedlem: Linn W. O. Nygård (valgt for to år) 
Styremedlem: Liv Inger Arnesen (valgt for to år) 
Styremedlem: Martin Holmelin (valgt for to år) 
 
Styremedlemmer ikke på valg i år:  
Aleksander H. Erga (ett år igjen) 
Jon Rekstad (ett år igjen) 
Nikolaj Kunøe (ett år igjen).  
 
Samtlige foreslåtte styremedlemmer, leder, revisor og kasserer velges av årsmøtet 
(enstemmig). 
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