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Deltakerforum NorStella 20. april 2022
Til stede:

Protokoll
1. Formalia
• Innkallingen godkjent
• Jon Arve Risan ble foreslått og valgt som møteleder.
• Jon Arve Risan ble foreslått og valgt som referent.
• Som protokollvitne ble valgt: Grete Astad
2. Gjennomgang av
a. Årsberetning 2021
b. Regnskap 2021
c. Budsjett 2022
Tatt til etterretning
3. Beslutte styrets godtgjørelse for 2022
Møtet besluttet å holde styrets godtgjørelse uendret under forutsetning av at nivået ble
vurdert og eventuelt foreslått økt på neste års deltagerforum.
4. Valg av styrerepresentanter
Valgkomiteens arbeid basert på forespørsel til hver enkelt om hva de ønsket ble presentert
Innstillingen ble tatt til etterretning.
Dette inkluderer det faktum at det nye styret fikk fullmakt til om ønskelig å utvide med en
representant til 7 i løpet av arbeidsåret 2022 -2023.
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Styret består nå av:
•
•
•
•
•
•

Rolf Lysfjord, Edisys
Nils Inge Brurberg, BITS
Lise Arvesen, Virre Vapp
Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene
Nina Mathiesen, Signicat
Håkon Olderbakk, HOCON

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv ved første anledning.
Ny valgkomite: Styrets leder, Aleksander Øines, Digital Medarbeider AS og Jon Arve Risan, KMI
Consulting AS.
RSM AS ble gjenvalgt som revisor.

Oslo 20. April 2022

Jon Arve Risan (sign)

Protokollen bevitnes som riktig: Grete Astad (sign)
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