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Styret
Etter årsmøtet 15. april 2021 hadde styret følgende sammensetning:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irene Vik
Tafjord Kraftvarme
Odd Willy Sakshaug Franzefoss Gjenvinning AS
Espen Mikkelborg
ÅRIM IKS
Thor Hurlen
Sunn-Trans
Lars-Magnus Sundfør RIR IKS
Ina Osdal Saure
VØR
Espen Høidal
Møre Miljøsanering AS
Brith Renee Stafne
Remidt IKS
Gunnhild Liva Austvoll Fylkesmannen i M&R

Valgt som leder for ett år
Valgt som nestleder for ett år
(Erstattet av vara september 2021)

(Erstattet av vara desember 2021)

(Utnevnt av Statsforvalteren)

Vararepresentanter
1. Martine Holm
SSR
2. Hege Rønning
J.O. Moen Miljø
Guro Eidskrem Gjenstad, vararepresentant utnevnt av Statsforvalteren.
Espen Mikkelborg gikk ut som styremedlem i september 2021 grunna jobbskifte. 1 vara Martine
Holm frå SSR kom da inn som fullverdig styremedlem. Tilsvarende ble Ina Saure grunna jobbskifte
erstattet av vara Trine Myrland frå Vestnes Renovasjon.
Likestilling: Styret har i 2021 bestått av 4 kvinner (45%) og 5 menn (55%), frem til varamedlemmer
kom inn som fullverdige styremedlemmer.
Det er i 2021 avholdt 7 styremøter, de fleste digitalt grunna pandemien.
Styret har løpende blitt orientert om regnskapsstatus mot budsjett, godkjent program for ulike
aktiviteter, utnevnt arbeidsgrupper og fastsatt deltakeravgifter på ulike arrangement.
Året med korona har gitt styret flere utfordringer da aktivitetsnivået med form og innhold har måttet
blitt justert i takt med offentlige myndigheters retningslinjer.

Regnskapsfører
Fra 2020 har forumet hatt avtale om regnskapsføring med Atlantic Regnskap og Økonomi AS.

Revisor 2021
Revisor for regnskapsåret 2021 er Møre og Romsdal Revisjon SA, som ble valgt av årsmøtet 15. april
2021.

Arbeidsprogram 2021
I samsvar med vedtektene §5 var det utarbeidet arbeidsprogram godkjent av årsmøtet 15. april 2021.
•

•
•

•

•

Årsmøtet 2021
Dette var planlagt avholdt i Kristiansund 15. april, men ble grunna korona avholdt digitalt via
teams. Det var 47 medlemmer til stede, derav 16 stemmeberettigede, 3 av 16 med fullmakt.
Dette representerte til sammen 67 stemmer/andeler av totalt 99.
Befaring til Oslo og Fredrikstad
Denne måtte avlyses grunna korona restriksjoner.
Høstkonferanse
Den tradisjonelle høstkonferansen ble gjennomført 3.-4. november i Geiranger. Vi hadde
totalt 115 deltakere. 11 firmaer deltok som utstillere, og 3 stilte som sponsorer.
Kurs
7 juni gjennomførte forumet et digitalt kurs om «Farlig byggavfall og asbest». Kurset hadde 28
deltakere og ble holdt av Nomiko.
24. november ble det gjennomført et ettermiddagskurs og ett kveldskurs i «Drift av
miljøstasjon». Totalt var det 31 deltakere, og 8 ulike foredragsholdere.
Rekruttering til avfallsbransjen
Forumet har hatt fokus på rekruttering, og enkeltmedlemmer jobber målbevisst og godt med
dette opp mot andre aktører i bransjen, undervisningsinstitusjoner, myndigheter og
interesseorganisasjoner.
Styret besluttet i denne forbindelse å sponse en dagpakke på høstkonferansen for lærere og
elever fra relevant studie på NTNU og Borgund videregående. 4 fra NTNU og 4 fra Borgund VGS
tok imot tilbudet.

Arbeidsmiljø
Avfallsforumet har ingen ansatte, men leier sekretærtjenester hos ÅRIM IKS. Heidi Steinnes har
fungert som sekretær siden 2020.
ÅRIM IKS sitt internkontrollsystem gjelder også for Avfallsforumets sekretær.

Medlemskap
Som følge av kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 gikk vi fra 36 til 26 medlemskommuner.
Medlemstype
Kommuner
Interkommunale renovasjonsselskap
Private bedrifter
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Andeler
46
5
38
3

Antall medlemskap
26
5
38
1

Inn- og utmeldinger:
•
•

Ingen utmeldinger i perioden
Ottem Gjenvinning AS, innmeldt 15. november 2021

Bannerannonser på AMR sine nettsider 2021
Prisen for en årsavtale på bannerannonse har vært kr 5000 + mva.
Batteriretur AS
Enviropac
Franzefoss Gjenvinning AS
Grønt Punkt Norge AS
Liebherr Norge
Sunn-Trans AS

RIR IKS
Sirkel
Stena Recycling AS
Strømbergs Plast AS
SSR IKS
ÅRIM IKS

Tafjord Kraftvarme AS
Tofte Gjenvinning AS
Vestnes Renovasjon AS
VØR
Remidt IKS
Bingsa Gjenvinning AS

Konferansegave 2021
Avfallsforumet har ved høstkonferansen hatt tradisjon for å gi en konferansegave til en lokal
organisasjon, som har utmerket seg spesielt innen avfall. Gaven har erstattet honorar til forelesere.
Ved høstkonferansen i Geiranger ble gaven tildelt Storfjordens Venner med følgende begrunnelse;
«Liten lokal forening som tar vare på, og tilgjengeliggjør kulturlandskapet i Storfjorden for alle ved
lavterskeltiltak som ulike dugnader og turarrangement»

Ulike komitéer
•

Høstkonferansen: Frode Sandøy (Franzefoss Kristiansund), Kjetil Larsen Hagen (Bingsa
Gjenvinning AS), Martine Holm (SSR IKS), Brith Renée Stafne (Remidt IKS) og Heidi Steinnes
(sekretariat AMR).

GDPR
I henhold til GDPR, finnes det en databehandleravtale mellom Avfallsforum Møre og Romsdal og
ÅRIM IKS (Sekretariat), samt mellom forumet og Atlantic Regnskap og økonomi AS.
Det er også tillatelser om oppbevaring av personopplysninger fra styremedlemmer. Da sekretariat
stillingen fylles av ÅRIM IKS, faller forumets aktiviteter inn under de rutiner som reguleres av
databehandleravtaler inngått mellom ÅRIM IKS og deres leverandører av datatjenester.

Ytre miljø
Avfallsforumet har ingen aktiviteter som direkte påvirker det ytre miljøet. Ved arrangementer i
forumets regi oppfordres det til samkjøring og bruk av offentlig transport.
Styret har i 2021 hovedsakelig avholdt styremøter digitalt, noe som har spart miljøet.

Økonomi
Årsregnskapet for 2021 viser et resultat på kr. 44 715. Dette er noe dårligere enn resultat ifølge
revidert budsjett på kr. 57 000.
2021 ble et år preget av avlysninger og digitale løsninger, og dette gjenspeiler seg i regnskapet i form
av at både inntekter og kostnader er redusert sammenlignet med budsjett. Utover inntekter og
kostnader knyttet direkte til arrangementer og aktiviteter kan det nevnes en vesentlig reduksjon i
kostnader knyttet til styremøter. Videre er administrative kostnader knyttet til sekretariat og
regnskap noe høyere sammenlignet med budsjett. Summen av dette er altså at overskuddet ikke er
fullt så stort som budsjettert.

Inntekter, aktiviteter og resultat 2021
Aktivitet
Medlemskontingent
Bannerannonser
Kurs
Befaring, avlyst
Årsmøte, kun digitalt
Høstkonferanse

Inntekter

Budsjett
276 000
90 000
45 000
0
0
551 020

294 000
90 000
91 000
100 000
0
485 000

Sekretariat ved ÅRIM har brukt 604 timer, totalt kr. 271 830. Dette er en liten økning sammenlignet
med de budsjetterte 250 000, noe som kan forklares med at det har vært noe ekstra arbeid med
Høstkonferansen som følge av Covid-19, i tillegg til at regnskapsfunksjonen er satt ut til ekstern
regnskapsfører Atlantic Regnskap og Økonomi. Kostnader knyttet til regnskap endte på kr. 63 225.
Revisor for forumet er Møre og Romsdal Revisjon SA.

Fortsatt drift
Årsresultat på kr. 44 715 føres mot disposisjonsfondet som da får en saldo på kr. 701 719.
Årsregnskap og årsmelding for 2021 er satt opp med den forutsetning at det er godt grunnlag for
fortsatt drift av Forumet.
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