
 
 

 

PROTOKOLL 
 

FRA ÅRSMØTET I NORSK FORENING FOR OLJE- OG GASSMÅLING, 

TORSDAG 24. MARS 2011, SCANDIC AIRPORT HOTEL, BERGEN 

 

Tilstede var 60 stemmeberettigde personer. 

 

Formannen, Rolf Skatvedt, ønsket velkommen til årsmøtet. 

 

Svein Neumann ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder. Så overtok møteleder. Møteleder 

konstaterte at innkallingen hadde skjedd i henhold til foreningens vedtekter. Det var ingen merknader 

til dagsorden og møteleder kunne erklære årsmøtet for lovlig satt. 

Til å undertegne protokoll ble følgende personer valgt: Pål Jaghø, Talisman Energy Norge og 

George Christian McInally, OD. 

Irene Haugli, Tekna ble valgt til referent. 

 

Formannen foretok utdeling av ÅNS-pris og Bragd-pris. ÅNS-prisen 2010 ble utdelt til 

Per Lunde, UiB og Bragd-prisen 2010 ble utdelt til Håkon Moestue, FMC Kongsberg Metering. 

 

1. ÅRSBERETNING 

Årsberetningen ble sendt ut i henhold til vedtektene til NFOGMs medlemmer. Formannen 

gikk igjennom beretningen punkt for punkt og spurte om det var spørsmål eller kommentarer.  

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. 

 

2. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING 

Formannen gjennomgikk regnskapet og kommenterte de største postene. Formannen 

kommenterte så balansen og NFOGMs kapital og tilhørende noter. 

 

Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger. 

 

Revisors beretning ble tatt til etterretning. 

 

3. FREMSATTE FORSLAG 

 Formannen informerte om følgende forslag: 

a)  2 kurs i forbindelse med NSFMW (når denne er i Norge). 

b) Allokeringsworkshop 

  

a) Man tenker seg 2 kurs; ett kurs etter lunsj på mandag og det andre kurset før lunsj på 

tirsdag. Kurstemaene vil være * Basis USM Måleteknikk og * ISO 6976/AGA 8  

 

Styret fikk tilslutning fra årsmøtet. 

 

b) Allokeringsworkshop arrangeres de årene NSFMW ikke arrangeres i Norge. Det ble stilt 

spørsmål om hvorvidt workshopen skal være norsk eller internasjonal og dens varighet 

(antall dager). 

I utgangspunktet ønsker styret en internasjonal workshop. Antall dager er ikke bestemt da 

dette er for tidlig å si noe om. 



Worskhop innen allokering vil være et supplement til NSFMW og vil ikke være i konkurranse 

med denne. 

 

Det kom spørsmål om det er på grunn av denne konferansen at kontingenten er foreslått 

forhøyet. Formannen svarte at det er det ikke, men rett og slett fordi kontingenten har stått 

stille i mange år. Det kom også spørsmål om hvor mye penger som er satt av til dette og om 

NEL er informert. Formannen svarte at det er satt av ca 40.000,- og at NEL er informert. 

 

Årsmøtet ga tilslutning til å sette i gang og at det på neste årsmøte informeres om dette. Det er 

forslag om at konferansen arrangeres februar 2012. 

 

NFOGM som tilknyttet forening til Tekna 

 Styret foreslår at NFOGM skal bli en tilknyttet forening til Tekna. Det kom spørsmål fra salen 

om hva som er forskjellen mellom en tilknyttet og samarbeidende forening både i praksis og 

økonomisk. Formannen svarte at det i realiteten er liten forskjell. Som tilknyttet forening i 

Tekna, så får foreningen en ”høyere” status i Tekna systemet, samt mulighet til å søke om 

aktivitetsmidler til faglige formål, og hjemmesiden til NFOGM vil kunne flyttes over til Tekna 

sin plattform.  

For at en forening skal bli tilknyttet forening i Tekna, så må minimum en person i styret være 

medlem av Tekna i tillegg må Tekna-logo være på hjemmeside og kursbrosjyrer etc. som 

distribueres. 

Årsmøtet ga sin tilslutning til at NFOGM skal bli en tilknyttet forening til Tekna. 

 

4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2012 

 Kontingenten for 2012 foreslås forhøyet til kr. 300,-.  

 Det ble kommentert at økonomien er god i foreningen, og at kontingenten skal forhøyes fordi  

 den har stått lenge stille, er derfor et dårlig argument. Formannen svarte at målemiljøet skal 

 utvikles med bl.a. allokeringskonferanse. 

Kontingenten ble vedtatt til kr. 300,-. 

 

5. BUDSJETT 2011 

 Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av formannen. Alle de større postene ble 

 kommentert med noter. Budsjettet viser et resultat på kr. 1000,- i overskudd. 

 

 Det ble kommentert at posten ”Fagfond” under inntekter står med kr. 0,- I forbindelse med  

NSFMW skal det her stå det beløp som tilsvarer 25 % av overskuddet. Dette kommer ikke 

frem av budsjettet. 

  

 Kursene (2) i tilknytning til NSFMW er planlagt å gå i balanse. 

 

 Budsjettet ble så enstemmig vedtatt. 

 

6. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE 
 Valgkomiteen v/Steinar Fosse gjennomgikk innstillingen. 

 

 På vag: 

 Rolf Skatvedt (styreformann) 

 Steinar Vervik (styremedlem) 

 Lise Pettersen Sletta (styremedlem) 

 Kåre Kleppe (styremedlem) 

 Solfrid Sunde (styremedlem) 

 

 Valgkomiteens innstilling: 

Rolf Skatvedt innstilles for ny periode 2 år, 1 år som formann. 

 Steinar Vervik innstilles for ny periode 2 år 



 Lise Pettersen Sletta innstilles for ny periode 2 år 

 Morten Marstein innstilles for periode 2 år (ny) 

 Eivind Lyng Soldal innstilles for periode 1 år (ny). Velges eventuelt for 2-års periode ved  

 neste årsmøte. 

 

 Solfrid Sunde, FMC har vagt å trekke seg som styremedlem ett år før hennes periode utgår. 

 Det kom forslag fra salen at dersom et styremedlem trer ut av styret før perioden har utgått, så 

vil nytt styremedlem innstilles for det gjenværende år, og velges så for en ny toårsperiode. 

 

 Kåre Kleppe, Statoil tok ikke gjenvalg. Han ble takket av med blomster og diplom. 

 

 Ny valgkomite: 

 Svein Neumann, ConocoPhillips Norge 

Kåre Kleppe, Statoil 

Bjarne Syre, DONG E & P Norge 

 

Innstillingen ble vedtatt. 

 

 

7. TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE 

Neste årsmøte arrangeres i Stavanger, mars 2012. Dette ble vedtatt. 

 

8. EVENTUELT 

 Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Møteleder takket for fremmøte. 

 

 

Oslo, 12.4.2011 

 

 

____________        ___________________  

Pål Jaghø        George Christian McInally 

 

 

 

 

 


