PROTOKOLL
FRA ÅRSMØTET I NORSK FORENING FOR OLJE- OG GASSMÅLING,
TORSDAG 18. MARS 2021, MICROSOFT TEAMS NETTMØTE
Det var 34 personer påmeldt til årsmøtet.
1. VELKOMMEN
Leder, Eivind Lyng Soldal, ønsket velkommen til årsmøtet.
2. VALG AV MØTELEDER
George McInally, Vår Energi AS, ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder.
3. VALG AV REFERENT
Irene Haugli ble foreslått og valgt til referent.
4. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL GODKJENNING AV PROTOKOLL
Til å undertegne protokollen ble følgende personer valgt: Frode Einarsen Equinor, og Kjetil
Folgerø, NORCE.
5. GODKJENNING AV INNKALLINGEN.
Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.
6. GODKJENNING AV DAGSORDEN
Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden ble godkjent.
7. ÅRSBERETNING
Årsberetningen ble gjennomgått med hovedvekt på styrets virksomhet. Følgende ble spesielt
nevnt:
- Årsmøtet og NFOGM temadag ble arrangert digitalt.
- Navnekonkurranse (NFOGM Temadag ble endret til Måleteknisk Fagdag)
Årsberetningen ble så godkjent uten øvrige bemerkninger.
8. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING
Styreleder gjennomgikk ikke regnskapet i detalj, men kommenterte de store postene.
Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 302.088. Balansen viser en egenkapital på kr.
2.193.069. Styreleder informerte om at e-læringskurset står med kr. 0,- i resultatregnskapet fordi
faktura ble mottatt i 2021. (Kontrakten ble undertegnet i slutten av 2020). Det ble også informert
om at foreningen nå har opprettet en kapitalkonto, hvor foreningens minste fastbeløp på kr.
300.000,- er satt inn på konto.
Regnskapet for 2020 ble så godkjent.
Revisors beretning. Revisors beretning ble tatt til etterretning.
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9. FREMSATTE FORSLAG
Det har kommet ønsker fra medlemmer om å vurdere navneendring på foreningen. Fremsatt
forslag er: Styret ber årsmøte om tillatelse til å vurdere navneendring og eventuelt
fremlegge dette for endelig godkjenning på årsmøtet i 2022.
Styreleder presiserte at det ikke er kommet noen konkrete forslag til navn. Det ble kommentert at
dersom man endrer navn på foreningen, så må man også se på hva som er formålet med
foreningen.
Forslaget som fremsatt, ble enstemmig godkjent.

10. FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT 2021
Styret foreslår at årskontingenten for 2022 økes fra kr. 350,- til kr. 450,-.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

11. BUDSJETT 2021
Det er budsjettert med et underskudd på kr. 1.242.500.
Styreleder gjennomgikk kun de største postene i budsjettet. Diverse inntekter + fagfond er
planlagte inntekter fra NSFMW 2021.Inntektene er budsjettert litt lavere ift budsjettet i 2019 pga
usikkerhet ift Covid-19 situasjonen. Inntekter egne kurs er planlagte inntekter fra fagdagen del 1
og del 2.
E-læringskurset er her budsjettert med mva.
Kostnadene ifm oppgradering av e-læringskurs Fiscal Gas Metering vil bli noe lavere enn det
som er budsjettert fordi tilbudet ble mottatt etter at budsjettet ble laget.
Budsjettet ble så godkjent.
12. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE
Styret 2020/2021 har bestått av:
Leder:
Nestleder
Styremedlemmer:

Eivind Lyng Soldal, Equinor
Morten Marstein, Analytic
Atle Gjengedal, Aker BP
Astrid Marie Skålvik, NORCE
Halvard Hedland, OD
Bjarne Syre, DNO
George McInally, Vår Energi

På valg 2021:
Eivind Lyng Soldal som leder (ikke gjenvalg)
Halvard Hedland (ikke gjenvalg)
Atle Gjengedal (gjenvalg)
George McInally (ikke gjenvalg som styremedlem)
Valgkomiteens innstilling:
George McInally (Ny som leder)
Atle Gjengedal, (gjenvalg to år)
Rune Kirknes, (Ny, velges for to år)
Alf Magne Andreassen, (Ny velges for to år)
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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(på valg i 2020)
(på valg i 2020)
(på valg i 2021)
(på valg i 2020)
(på valg i 2021)
(på valg i 2020)
(på valg i 2021)

Nytt styre 2021/2022
Styreleder
Styremedlem

George McInally, Vår Energi
Morten Marstein, Analytic
Rune Kirknes, Equinor
Atle Gjengedal, Aker BP
Astrid Marie Skålvik, NORCE
Bjarne Syre, DNO
Alf Magne Andreassen, Oljedirektoratet

(på valg i 2023)
(på valg i 2022)
(på valg i 2023)
(på valg i 2023)
(på valg i 2022)
(på valg i 2022)
(på valg i 2023)

Styrets forslag til valgkomite 2022:
Halvard Hedland, Oljedirektoratet, (leder)
Eivind Lyng Soldal, Equinor
Morten Mellemstrand, ConocoPhillips
Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

13.

TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE
Det ble vedtatt at neste årsmøte arrangeres i Bergen mars 2022 dersom forholdene tillater det.

Bragd-pris:
I starten på årsmøtet ble Bragd-prisen utdelt til Ole Øiestad.

Møteleder takket for fremmøte.

Oslo, 23. mars 2021

_____________________

____________________

Frode Einarsen

Kjetil Folgerø
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