Protokoll fra styremøte 12.4.2021
FNF nasjonalt

Møtet ble avholdt digitalt.
Tilstede: Maren Esmark, Dag Terje Solvang, Svenn Nordby Andersen, Bente Lier, Asgeir Knudsen,
Eldar Berli, Thomas Sveri, Ole Lilleås

Sak 15/21 Innkalling og forslag til dagsorden
Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 16/21 Godkjenne protokoll fra styremøtet 4.2.2021
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 17/21 Status personal og drift
Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 18/21 Årsplan 2021
Vedtak: Årsplan for 2021 vedtas og legges fram for årsmøtet.

Sak 19/21 Evaluering og organisering av FNF ordningen på lokalt
nivå
Vedtak: Styret ber utvalget arbeide videre med saken basert på føringer fra styrets diskusjon.

Sak 20/21 Retting av skrivefeil o.l. i Standardvedtekter for FNF i
fylkene
Vedtak: Styret foreslår til årsmøtet at skrivefeil og likende rettes i Standardvedtektene. FNF i
fylkene som har disse feilene i egne vedtekter kan rette dem når det måtte passe.

Sak 21/21 Årsmøte 2021
Det legges til grunn at årsmøtedeltakerne bes holde hver sin korte hilsningstale som forklarer FNFs
betydning for eierorganisasjonens arbeid og målsettinger.
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Vedtak:
Innkalling sendes direkte til organisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet avholdes som nettmøte.
Styret foreslår at Revisorgruppen Akershus gjenvelges som revisor.
Årsmøtets agenda blir som følger:
•Konstituering av møtet, valg av møteleder, protokollfører og protokollvitner
• Godkjenning av innkalling
•Årsregnskap 2020
•Årsmelding 2020
•Årsplan 2021 med innlegg fra eierorganisasjonenes delegater
•Vedtektsendringer foreslått av styret
•Valg av revisor
•Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.
Daglig leder sender innkalling og sakspapirer.

Sak 22/21 Godtgjørelser til tillitsvalgte i FNF i fylkene
Daglig leder fremmet saken for å få prinsippavklaring på spørsmål mottatt fra FNF i fylkene. Styret
diskuterte praksis og prinsipper.
Vedtak: Styret ber daglig leder komme tilbake med et forslag til tillegg til Styringsdokumentet om
godtgjørelser til tillitsvalgte i FNF i fylkene. Forslaget behandles på neste styremøte før det sendes
på høring til FNF i fylkene.

Sak 23/21 Eventuelt
Klimaargument, hvordan passer det inn i arealsaker i FNF-arbeidet? Brukes når det faktisk passer i
saken. Tas gjerne med når det er relevant og riktig.

Sak 24/21 Styrets kvarter
Ble gjennomført. Styret har satt daglig leders lønn til ltr. 76 fra og med 1.mai 2021.
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