
 

 

 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AVFALLSFORUM MØRE OG ROMSDAL 6. APRIL 2022 
 
Møtet ble avholdt på Thon Hotell Kristiansund, og var fra kl. 10.10 innledet med et foredrag; 
motivasjon og kundebehandling v/ Audhild Mork, Aura Consulting. 
 
Det var 21 møtedeltakere til stede, derav 12 stemmeberettigede. 4 av 12 stilte med fullmakt. 
Til sammen representerte dette 55 stemmer / andeler av totalt 94 mulige. 
  
DAGSORDEN ÅRSMØTE FRA KL. 11.13  
Dirigent informerte om antall representerte stemmer til stedes under årsmøtet. 
Det vart også informert om behov for flertall på 2/3 av stemmer fra oppmøtte stemmeberettigede 
ved vedtektsendring. 
 
 

1. Åpning 

- Innkalling enstemmig vedtatt. 

- Dagsorden enstemmig vedtatt. 

- Odd Willy Sakshaug ble enstemmig valgt til dirigent. 

- Martine Holm og Lars Magnus Sundfør ble enstemmig valgt til sekretær. 

- Frode Erlandsen og Marianne Øveraas ble enstemmig valgt til å signere protokoll. 

- Brith Renee Stafne og Gunnhild Liva Austvoll ble enstemmig valgt til stemmetellere. 
 

2. Årsberetning 2021 
Vedtak: Gjennomgått årsberetning for 2021 ble enstemmig vedtatt. 
 

3. Årsregnskap 2021 ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetning er tatt til orientering. 
Vedtak: Gjennomgått årsregnskap for 2021 ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Arbeidsprogram 2022 
Vedtak: Gjennomgått forslag til arbeidsprogram for 2022 ble enstemmig vedtatt. 
 

5. Behandling av saker 

a. Valg av revisor for regnskapsåret 2022 

Årsmøtet velger revisor for regnskapsåret 2022. Det er foreslått Møre og Romsdal 

Revisjon SA som revisor. 

 

Vedtak: 

Forslaget om at Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for regnskapsåret 2022 ble 

enstemmig vedtatt. 

b. Sats styregodtgjørelse 2022 

 

Vedtak: 

Forslag om styregodtgjørsle for 2022 ble enstemmig vedtatt. 



 

 

c. Medlemskontingent 2022 – sats pr andel  
Merknad frå ReMidt med spørsmål om en endring i forhold til medlemskontingent - 
ønske at ved IKS så skal kommunene selv betale sin andel. Ingen alternativ er fremsatt 
for sats pr. medlemskontingent. 
Dirigent gav beskjed om at sak bør fremmes for styret eller som egen sak til neste 
årsmøte. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt medlemskontingent med sats for 2022 med merknad. 
 

d. Sak fra Statsforvalteren – endring av vedtekt §2 og §7 
 
Forslag om at årsmøtet beslutter at §2 og §7 endres slik;  
§ 2 Medlemskap 
Tredje kulepunkt endres til «Statsforvalteren i Møre og Romsdal»  
 
§ 7 Styre 
Setningen «Styret består av 9 medlemmer, hvorav en representant er fra Fylkesmannen. 
Fylkesmannen utnevner selv sitt medlem med personlig vara.» Endres til «Styret består 
av 9 medlemmer.» 
 
Vedtak: 
Forslag om endring i §2 og §7 i vedtektene ble vedtatt med 55 mot 0 stemmer. 
 
§ 2 Medlemskap 
Tredje kulepunkt endres til «Statsforvalteren i Møre og Romsdal» 
 
Vedtekt §7 endres til: 
Setningen «Styret består av 9 medlemmer, hvorav en representant er fra Fylkesmannen. 
Fylkesmannen utnevner selv sitt medlem med personlig vara.» endres til «Styret består 
av 9 medlemmer.» 
 
 

6. Budsjett 2022 
Vedtak: Fremlagt forslag til budsjett 2022 ble enstemmig vedtatt. 
 

7. Valg for 2022 

Vedtak: Fremlagt forslag fra valgkomitéen til styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité, 

styreleder og nestleder ble enstemmig vedtatt. 

Da statsforvalteren går ut av styret, kommer Odd Willy Sakshaug inn som nytt styremedlem for 

2 år for å fylle inn denne plassen. 

Møtet ble hevet kl. 12.34. 
 

11. april 2022 
 
 
 
 

Martine Holm Frode Erlandsen Marianne Øveraas Lars-Magnus Sundfør 
Referent Signatur Signatur Referent 
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