
Protokoll til styremøte 24/3-2021 Kl. 20:15 til kl.21:30. 

Sted: Zoom. 

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen og vara Frigg Helen Valla. 

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 18. 03.21 

Det ble gjort noen små endringer og korrigeringer i protokollen frem til sak 15/21 
som ble behandlet på nytt. 

Sissel Kvinen tok opp saken og formidlet etter nye kunnskaper at hun ikke kunne stå 
for tidlige vedtak, og formidlet nytt forslag.  

 

Sak:  15/21. Sak til ekstraordinær generalforsamling. 

Økonomisk støtte til arbeidsutvalg under styre i NTF. 

Nytt forslag: 
Alle medlemmer får tilsendt brev om oppfordring til å støtte arbeidsutvalges 
arbeid med økonomisk støtte. Støtten gis ut fra hvilke muligheter en har 
tilpasset betalingsevne, men blir oppfordret til å betale 1000 kr. Og beløp over 
over 1000kr gir ekstra muligheter til å fremme vårt  eller mer  

Ber generalforsamlingen støtte at det bes om økonomisk støtte fra alle 
medlemmer og ber om 1000 kr ekstra over 1 til 2 år. 

Daværende styres motforslag er: Generalforsamlingen ber styret anmode 
hvert medlem om å innbetale kr -1000,- som en engangssum øremerket til 
denne gruppen. 

Det ble flertall på det ekstra generalforsamlingen fattet følgende forslag: 

Vedtatt forslag til generalforsamling: 

1.      Det sendes brev om oppfordring til å støtte arbeidsutvalgs arbeid 
økonomisk til medlemmene. Støtten gis ut fra hvilke muligheter en har 
tilpasset betalingsevne, men blir oppfordret til å bidra med 1000 kr. 

      Det gis også muligheter til å bidra med beløp over 1000 kr for å støtte                               
arbeidet i markedsføring av hva IoPT står for fagelig, og kan  
      bidra med i samfunnet. 

2.      Styret kan i løpet av 2021 vurdere om evt. stor økning av medlemsmassen 
eller overskudd, kan gå til arbeidsutvalg ved behov i løpet av 2021. 



3.      Får ikke NTF inn ønsket beløp på 100 000 kr. Må saken behandles på nytt 
ved Generalforsamlingen 2022. 

4.   Arbeidsutvalget blir innlemmet  i budsjettet for 2021 

  
 

 

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Styremedlem                                                        

                                                                          

 

 


