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Ekstraordinær Generalforsamling 2019-05-29 
Briggen, Haakonsvern 

Referat 
 
 
 

Tilstede: Under den ekstraordinære generalforsamlingen var 7 av foreningens medlemmer 
tilstede. Disse medbrakte 5 godkjente fullmakts stemmer, i alt 12 stemmer. 

 
 

1. Velkommen 
Foreningens formann ønsket velkommen og informerte om dagens program, hvor 
ekstraordinær generalforsmaling var første punkt på programmet. 
 

2. Valg av ordstyrer og referent  
Foreningens formann Atle Røsseland ble valgt til ordstyrer. Agnar Tveten ble valgt til 
referent.  
 

3. Innkalling og dagsorden  
Godkjent. 
 

4. Informasjon fra nominasjonskomiteen. 
Agnar Tveten informerte på vegne av komiteen om foreningens valgregler og komiteens 
arbeid med å finne kandidater til de posisjonene som var på valg. 
 

5. Valg av formann  
Nominasjonskomiteen foreslo Helge Nordgård som ny formann for foreningen. Det var 
ingen andre forslag til formann. Helge Nordgård ble enstemmig valgt. 
 
Ny Formann: Helge Nordgård 

  



 
6. Valg av styre 

Bibbi Misje, Haakon Eilertsen og Ivar Austlid fra sittende styret ble valgt på forrige 
generalforsamling i 2017 for en periode på 4 år, og fortsetter i styret. 
Roar Størksen og Lise Løvenholm har sittet full periode i styret og det ble valgt 2 nye 
representanter. Nominasjonskomiteen forslo Jan Sommerfelt-Pettersen og Charlotte 
Eilertsen som nye representanter til styret. Det var ingen andre forslag til nye 
styremedlemmer. 
Jon Magnus Haga og Hans Olav Neteland fra sittende styre ble valgt på forrige 
generalforsamling i 2017 for en periode på 4 år, og fortsetter som vara i styret. 
Christoffer Selnes, Lars Oddvar Arnestad og Øystein Tandberg har sittet full periode i 
styret og det ble valgt nye representanter. Hanne Løvenholdt og Hårek Pettersen ble 
foreslått som nye vara representanter til styret. Nytt styre ble enstemmig valgt. 
 
Nytt styre:  
Bibbi Misje     (gjenvalgt for 2 nye år) 
Haakon Eilertsen   (gjenvalgt for 2 nye år)   
Ivar Austli    (gjenvalgt for 2 nye år) 
Jan Sommerfelt-Pettersen  (for 4 år) 
Charlotte Eilertsen   (for 4 år) 
Vara: 
Jon Magnus Haga  (gjenvalgt for 2 nye år) 
Hans Olav Neteland  (gjenvalgt for 2 nye år) 
Hanne Løvenholdt  (for 4 år) 
Hårek Pettersen  (for 4 år) 
 

7. Valg av Nominasjonskomite 
Agnar Tveten fra sittende styret ble valgt på forrige generalforsamling i 2017 for en 
periode på 4 år, og fortsetter i nominasjonskomiteen. Jan Sommerfelt-Pettersen har 
sittet full periode, og det ble valgt ny representant. Nominasjonskomiteen forslo Ole 
Budal. Det var ingen andre forslag til nominasjonskomiteen. 
 
Ny nominasjonskomite: 
Agnar Tveten   (gjenvalgt for 2 nye år) 
Ole Budal   (for 4 år) 
 

8. Eventuelt  
Intet. 
 
 
 
 

Bergen, 29de Mai 2019 
 
 
 

Agnar Tveten 
Referent 


