Årsmøte for Avfallsforum Møre og Romsdal, 3.april 2019 kl. 17.00
Sak 3. Forumets fremtidige aktivitet
Bakgrunn for årsmøtesak 3:
Det er stor aktivitet i bransjen og mange forskjellige arrangement å delta på. Det blir stadig
vanskeligere å få medlemmer til å stille opp i programkomiteene og å få på plass aktuelle
tema for to samlinger. Det ble i høst sendt ut en spørreundersøkelse hvor 80% svarte at de
ønsket kun en konferanse i året. Styret har også tidligere fått tilbakemeldinger fra både
medlemmer, utstillere og andre organisasjoner om at det er nok med 1 konferanse i året.
På grunnlag av dette ser styret det ønskelig å redusere aktiviteten i forumet.
Styret legger frem saken for årsmøtet med følgende forslag til vedtak:
•
•

Det arrangeres kun en konferanse i året. Denne legges til høsten og kan gjerne ha en
parallell-sesjon med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Årsmøtet planlegges lagt til en dagsamling på våren. I tillegg til årsmøtet, kan det denne
dagen legges opp til faglige tema eller en befaring.

Sak 4. Forslag om endring av vedtekt – Utbetaling av styrehonorar til
styremedlem
Bakgrunn for årsmøtesak 4:
Valgkomiteen kom med forslag om endring av vedtekt, hvor utbetaling av styrehonorar går direkte til
styremedlemmet og ikke til selskapet, se tekst under:
En endring vil medføre at det ikke er bedriftene, men styremedlemmene som får godtgjørelsen. Dette
kan være motiverende for å ta en styreoppgave. De som er i møte må også ta igjen sin egen jobb, og
får kanskje noe belastning på kveld.
Hvis det blir endring av vedtektene så må også instruksen for valgnemda endres til at denne også skal
foreslå godtgjørelse til styret. Det er viktig at styret ikke foreslår dette selv. Vi foreslår at beløpet skal
være kr 1000,- pr møte, samme som bedriftene får.
Styret mener at de som sitter i styret er valgt inn på vegne av sitt selskap og ikke som privatpersoner.
Det er selskapet som er medlem i forumet. Denne løsningen vil også medføre økte utgifter for
forumet, som må betale arbeidsgiveravgift for alle styremedlemmene om denne endringen skulle tre
i kraft. En må også være oppmerksom på at styremedlemmene da må skatte av honoraret de får
utbetalt, slik at beløpet den enkelte sitter igjen med, blir f.h.v. lavt. Hvis forumet skal kompensere for
dette ved å sette et høyere bruttobeløp, vil det bli dyrere for forumet. Styret går imot valgkomiteens
forslag.
Styret legger frem saken for årsmøtet med følgende forslag til vedtak:
•
•

Styret foreslår at vedtekten skal forbli uendret i forhold til hvem som mottar styrehonoraret.
Styret støtter forslaget om at valgkomiteen skal fastsette styrehonoraret. Dette må inngå
som en del av instruksen til valgkomiteen.

