Minutes

Landsmøte Norsk Bobilforening 2021
Landsmøtet

Date
Time
Location
Present
Dirigent
Note Taker

Legally signed by
Alf Børre Knudsen
06.07.2021
Legally signed by
Christian W Pedersen
06.07.2021

03.07.2021
10:00 - 16:00
Teams
Ihht vedlagte delegatskjema i excel
Odd Ørstavik
Agneta Torgersen og Robert Olsen

Agenda
1 - Godkjenning av stemmeberettigede.

LM21 gjennomføres med opptak
Alle skal fremvise gyldig medlemskap.
Landsstyret (9):
Delegater (25):
Totalt: 34 stemmeberettiget

Kommentar: Dersom det er innvendinger mot antall stemmeberettiget må dette komme fram under denne saken.

Region Øst er fulltallige
Region Midt er fulltallige
Region Vest er fulltallige
Region Nordland fulltallige
Region Sør er fulltallige
Region Nord er fulltallige
Landsstyret er fulltallige
￼Hege Torvik kommer ikke inn i Teams via PC, kun via telefon. Presidenten ber om tilbakemelding fra
Landsmøtet om dette er ok.
Landsmøtet går som planlagt.
Det er undersøkt med datatilsynet om lovlighet av opptak av møtet. Det er sendt ut et samtykke. Flere har ikke
ønsket opptak. Møtet blir derfor ikke tatt opp.
Presidenten ønsker velkommen til LM.
1 min stillhet for de som har gått bort dette året.
34 stemmerberettigede. Enstemmig vedtatt.

Decision: Antall delegater godkjennes

2 - Godkjenning av unntak fra vedtekter
Her er dokumentet som sier noe om fraviket
Ordstyrer viser vedtektsunntakene som kun gjelder på dette møtet, men går ut i fra at delegatene har lest dette
på forhånd.
Enstemmig vedtatt.

Decision: Landsstyrets forslag til vedtektsunntak godkjennes ved at valg skjer anonymt på Forms
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3 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Landsmøte er innkalt iht paragraf 10 og med 2 måneders varsel. Dette har skjedd i Bobilen,
websider og på NBs internettsider.
Innkalling: (lenke)
Saksliste:
§ 11 Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet ledes av valgt dirigent/er. Landsmøtet skal:
01. Godkjenne de stemmeberettigede.
02. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
03. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
04. Behandle årsberetning.
05. Behandle regnskap i revidert stand med revisors beretning.
06. Behandle innkomne forslag og saker.
07. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift.
08. Fastsette godtgjørelser. 09. Behandle NBs organisasjonsplan.
10. Vedta budsjett.
11. Foreta følgende valg:
a) President, visepresident, styremedlem, kontrollutvalg - 3 personer. Alle velges for to - 2 år.
b) Øvrige valg i henhold til landsmøtevedtatt organisasjonsplan.
Nummerering i sakslistene er ikke det samme som Sakslisten, grunnet for dette er at det elektroniske støtte
systemet vi bruker under LM21 ikke kan ha underpunkter. Dette gjelder f.o.m. pkt 7 på dagsorden

Forretningsorden: (vedlagt)
Enstemmig vedtatt.
Decision: Innkalling saksliste og forretningsorden vedtatt

4 - Valg av dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

1.
2.
3.
4.

Dirigent:
Referenter: Dagligleder & ansatt fra Servicekontoret
Tellekorps: dette gjøres gjennom elektronisk støttesystem som brukes, Decisions
Signere protokoll: En delegat fra Region Nordland og Region Sør

Enstemmig vedtatt i henhold til forslag.
Odd Ørstavik har da gjort sinne innledende plikter som President, og inntar nå rollen som dirigent.

Decision: Odd Ørstavik velges til dirigent
Referenter: Robert Olsen & Agneta Torgersen
Tellekorps: Rune Haarberg & Tor Henriksen
Signere protokoll: Christian Pedersen, Sør & Alf-Børre Knudsen, Nord

5 - Behandling av årsberetning for 2019 og 2020.

Årsberetninger for 2019 og 2020 legges fram til godkjenning

Årsberetnig 2019
Kommentar fra Mette Kjelgård, hun kom inn som leder i 2019.
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Årsberetning 2019 enstemmig vedtatt med Mette Kjelgårds kommentar.
Årsberetning 2020
Kommentar fra Mona Stenersen, hun kom inn i oktober 2020.
Årsberetning 2020 enstemmig vedtatt til etterretning med Mona Stenersens kommentar.
Årsberetning 2019-2021 fra Kontrollutvalget enstemmig vedtatt. Tatt til etterretning.

Decision: Årsberetning fra kontrollutvalg tas til etterretning med eventuell forslag til endringer som vises i referat
Decision: Årsberetning for 2020 tas til etterretning med eventuell forslag til endringer som vises i referat
Decision: Årsberetning for 2019 tas til etterretning med eventuell forslag til endringer som vises i referat

6 - Behandling av regnskap i revidert stand med revisors beretning.

Regnskap for 2019 og 2020 legges fram til godkjenning
Årsregnskap 2019: Enstemmig vedtatt i henhold til forslag.
Revisjonsberettning 2019: Enstemmig vedtatt i henhold til forslag.
Eirin Myan lurer på hva som ligger i ansvarsfrihet.
"LM 2021 meddeler Landsstyret ansvarsfrihet, og gir sin aksept for Styrets arbeid og på vegne av medlemmene"
Robert Olsen redegjør for dette.
Valg av ansvarsfrihet - Mot 2 stemmer. 27 stemmer for.
Regnskap 2020 ingen kommentarer. Enstemmig vedtatt.
Revisors beretning 2020. Enstemmig vedtatt.
Valg av ansvarsfrihet: 2 stemmer mot. 28 stemmer for.

Decision: Regnskap og revisjons beretning for 2020 godkjennes med eventuell forslag til endringer som vises i
referat.
Landsmøtet 2021 meddeler Landsstyret ansvarsfrihet, og gir sin aksept for Styrets arbeid og på vegne av
medlemmene.
Decision: Regnskap og revisjons beretning for 2019 godkjennes med eventuell forslag til endringer som vises i
referat
Landsmøtet 2021 meddeler Landsstyret ansvarsfrihet, og gir sin aksept for Styrets arbeid og på vegne av
medlemmene.

7 - Behandling av innkomne forslag - Sak 1 - Nye vedtekter for Norsk Bobilforening og Norsk
Bobilforenings regioner

Utvalget her bestått av
Utvalget som har bestått av Helga Sleire, Åge Nilsen, Karl S Olsen og Odd Ørstavik, legger nå
fram forslag til nye vedtekter for NB.
Innledning
Utvalget ble satt ned i januar 2020 og har jobbet jevnt og trutt med forslaget.
Forslaget har vært ute til høring i to omganger. Høsten 2020 fikk Landsstyret dette ut til høring.
Utvalget fikk en del innspill og noen av disse har vi tatt med oss inn i forslaget.
Vinteren 20/21 ble det sendt ut på høring i regionen med svarfrist 2.3.2021. Vi har fikk innspill fra
alle regionene med unntak av en region. Dette setter utvalget stor pris på. mange av
kommentarene som kom inn, har vi implementert i forslaget, men selvfølgelig er det også noen
som er blitt utelatt.
Før endelig framlegging til Landsmøte, har forslaget også vært innom Ingrid M. Norvik for
korrektur lesing. Da tenker vi at språket er godt og forståelig for de fleste.
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Nå er det ikke slik at et utvalg alltid er enig, da blir det dissen i det vi legger fram. Jeg vil omtale
noen av disse i avsnittet under. Vet ikke om jeg har fått alt med meg, men håper det.
Omtale av forskjellige punkter
§ 4 - Dissen om hvor lenge en skal være i karantene. Vi har landet på 3 måneder
§ 6 - Dissen, 1 måned bort fra pkt 2 & 3. Pkt 7 skal eller ikke
§ 10 - Hvor mange delegater, økonomi opp mot demokrati. Utvalget holder på dagens løsning
som gir 24 mandater. Forslag om å redusere eller endre gir ikke noen fordeler for noen parter
§ 11 - Dissen, hva er hensikten med Kontroll komite? Hvem skal de rapportere til, LS eller LM
§ 13 - Dissen på tittel. Noe vil fjerne tittel President men flertall vil beholde med begrunnelse i at
det er greit å skille president og regionleder
§ 16 - Forslag sier nå at Kontroll komiteen rapporter til Landsmøte, er dette korrekt. Dersom en
endre, må en se på § 11 som henger sammen med dette.
§ 21- Æresmedlem. Vedtatt på LM 19. Forslag til kriterier er nå satt inn i paragraf. Æresmedlem
utnevnes etter enstemmig vedtak av Landsstyret (likt Ildsjelsprisen).
Hva ønsker utvalget nå
Vi ønsker at Landsmøte 2021 tar en skikkelig gjennomgang av forslaget og vedtar dette med 2/3
flertall. Det er sikkert noe som en kunne tenkt seg å forandre på, men det som utvalget er sikre
på, er at forslaget er mye bedre enn dagens vedtekter. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at NB
står sammen, vedtak forslaget og så reviderer vedtektene ved neste Landsmøte i 2023.

Vi overlater til ordstyrer på hvordan dette skal behandles på LM21
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret støtter i hovedsak forslag til nye vedtekter og anbefaler at LM21 vedtar disse og at
de blir gjeldende etter LM21 er avsluttet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt iht tekst ovenfor

Dirigenten har valgt å behandle sakene 7-10 hver for seg da disse må ha 2/3 flertall.
§1-5 ingen kommentar.
Valg: For 31 stemmer. Mot 3 stemmer.
§6-10 Arnold Pedersen kommer med tillegg i §6. Ingen kommentar.
Valg: For 28 stemmer. Mot 1 stemme.
§11-15 ingen kommentar.
Valg: For 29 stemmer. Mot 0 stemmer.
§16-20 Mona Stenersen har spørsmål om deling av Region Midt. Dirigenten informerer om at saken kommer
senere.
Valg: For 30 stemmer. Mot 1 stemme.
§21-25 Jostein Birkelid: har spørsmål ang. utdeling av Æresmedlem. Tidligere skulle Æresmedlemmer inviteres
til LM, dette er ikke gjort i år. Hvorfor eksisterer Æresmedlem?
Ragnar Tveitan: ønsker å fjerne Æresmedlem og kun gå for Ildsjel.
Dirigenten menerat man ikke kan komme med benkeforslag nå. Dette må fremmes til LM om 2 år.
Valg: For 22 stemmer. Mot 9 stemmer. Det vil si at det er 2 blanke stemmer. Avslått, og LM må leve med gamle
vedtekter frem til neste LM.
Frode Lerstein: har lest forslag til vedtekter. Savner juridisk vurdering.
Alf-Børre Knudsen: ønsker å stemme for forslaget, men fikk ikke gjort dette. Da blir det 23 stemmer, og forslaget
godtas.
Jostein Birkelid: mener vi bør stemme på nytt.
Alf: meddeler at han ikke fikk stemt.
Sveinung Malkenes: syns det er en treghet I håndsopprekningen. Vi må bruke mer tid.
Mona Steneresen: lyden er dårlig av og til.
Ny avstemmeing i §21-25: For 25 stemmer. Mot 6 stemmer. Vedtatt med 2/3 flertall.
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Mette Kjelgård: lurer på om det kan stemmes om igjen og om igjen?
Dirigenten mener det bør stemmes på nytt da det er en som ikke fikk stemt.
Christian Pedersen: mener at det går litt fort frem. Må bruke mer tid på valg.
Ragnar Tveitan: skulle stemt nei, og vi må stemme på nytt.
3. valg §21-25: For 25 stemmer. Mot 6 stemmer. Vedtatt med 2/3 flertall.
§26-33 Mona Stenersens innkomne forslag om inndeling av Region Midt.
Valg: For 26 stemmer. Mot 6 stemmer. Vedtatt med 2/3 flertall.

Decision: Paragraf 26-33 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet
Decision: Paragraf 21-25 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet
Decision: Paragraf 16-20 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet
Decision: Paragraf 11-15 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet
Decision: Paragraf 6-10 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet
Decision: Paragraf 1-5 godkjennes med de endring som fremkommer av referat og utfall av sak 8-10.
Nye vedtekter er gjeldende etter Landsmøte 2021 er avsluttet

8 - Behandling av innkomne forslag - Sak 2 - Endringer i vedtekter - Region Vest

For gjeldende vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: 13 for tittel, 4 & 10 for
stemmerett
For nye foreslåtte vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: 11,13, 14 for tittel,
4 for stemmerett
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret har behandlet forslaget og vedtak ble som følgende: Mot: 7 For: 2
Saken krever 2/3 flertall.
Arnold Pedersen: reagerer på denne saken om at LS og AU ikke skal ha stemmerett.
Jostein Birkelid: er enig med Arnold Pedersen.
Dirigenten mener vi skal være oppmerksomme på at det kan være greit å møte andre foreninger med like titler.
Mona Stenersen: støtter ordstyrer og Arnold Pedersen. Det skal være forskjell på øverste leder i LS og i Region.
Uhørt at LS og AU ikke skal ha stemmerett.
Arnfinn Isakensen: mener at vi skal beholde titlene, det er disse titlene som brukes internasjonalt. Og at LS og
AU skal ha stemmerett.
Per Hansen: er enig med Arnold Pedersen, LS og AU bør ha stemmerett.
Valg: Endre tittel President til leder. For 3 stemmer. Mot 25 stemmer.
Valg: Endring av tittelen Visepresident til Nestleder. For 4 stemmer. Mot 28 stemmer.
Valg: Har også framlegg om at LS medlemmer og AU medlemmer ikke skal ha stemmerett på LM, bare delegater
har stemmerett. For 0 stemmer. Mot 32 stemmer.

9 - Behandling av innkomne forslag - Sak 3 - Endring i stemmerett - Region øst

For gjelden vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: 4 & 10 for stemmerett
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For nye foreslåtte vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: 4 for stemmerett
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret har behandlet forslaget og vedtak ble som følgende: Mot: 4 For: 4 Blank:1
Per Hansen: syns det er et godt forslag. Vanlig praksis I foreninger.
Mona Stenersen: er mot dette. Redd for hvem av de to som ikke får være med I styret.
Arnold Pedersen: er enig med Mona Stenersen. Hvem skal stemme? Er de valgbare hvis de ikke står som
hovedmedlem?
Mette Kjelgård: mener at en betalt kontigen er 1 stemme. Hvis begge vil stemme, må de betale 2 kontingenter.
Da kan evt. enslige ha halv kontingent.
Christian Pedersen: syns det bør være 1 medlem og 1 kontingent. Familiemedlem kan velges inn i verv, da må
de ha stemmerett.
Arnold Pedersen: kan begge velges inn i verv.
Eirin Myran: støtter Mette Kjelgårds forslag.
Mette Kjelgård: det var snakk om at ektepar kan sitte i samme styre. Mette og Steinar Kjelgård har 2
medlemsnummer.
Jostein Birkelid: uhørt at to kan sitte i et styre. 1 medlemskap er 1 stemme.
Arnfinn Isaksen: støtter Mette Kjelgård og Jostein Birkelid.
Frode Lerstein: 1 medlemskap, 1 stemme.
Mona Stenersen: er ikke hovedmedlem. Sitter som konstituert Leder i Region Midt. Kan jeg ikke sitte i dette
vervet?
Oddmund Heskestad: betaler 1 medlemskap.
Knut Fyllingen: mener at 1 medlemskap gjelder for begge to.
Hege Torvik: støtter 1 medlemskap er 1 stemme. Medlemskapet er knyttet til bilen.
Petter Mathisen: Region Midt har hatt problemer med å få inn damer. 80% menn.
Arnold Pedersen: det er en utfordring i systemet vi har i dag I Gnist. Ligger de som familiemedlem er de fortsatt
stemmeberettigede. Ønsker presisering fra Øst.
Replikk fra dirigenten, i Gnist er det 9900 menn som er hovedmedlem, og 1200 kvinner hovedmedlem.
Rita Høiland: støtter Mona Stenersen. Sitter også selv som familiemedlem.
Vivian Berg Gamst: tenker at debatten medlem/ familiemedlem er kjønnsdiskriminering. Mannsdominert.
Frode Lerstein: begge familiemedlem er valgbare.
Mette Kjelgård: kan ikke damene melde seg inn som medlem og mannen familiemedlem.
Arnfinn Isaksen: gått litt rundt grøten, ingen skal føle seg tråkket på. 1 medlemskap 1 stemme.
Jostein Birkelid: enig med sistemann. Begge snakker sammen og har en stemme.
Valg: For 14 stemmer. Mot 20 stemmer.

10 - Behandling av innkomne forslag - Sak 4 - Endring i vedtekter - Region Nord

For gjelden vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: ikke gjeldende
For nye foreslåtte vedtekter, så omhandler forslaget endring i paragrafene: 6
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret har behandlet forslaget og vedtak ble som følgende: For: 4 Mot: 3 Blank: 2
Arnold Pedersen: tidligere var det etterlyst juridisk vurdering. Region Nord har vært i kontakt med advokat, og
han sier at dette punktet bør komme inn i vedtektene. Normal habilitet.
Jostein Birkelid: støtter Arnold Pedersen.
Helga sleire: veldig rart at dette skal inn. På alle andre steder kan familiemedlemmer sitte i samme styre.
Per Hansen: støtter Arnold Pedersen.
Replikk til Arnold Pedersen fra dirigenten: Når tenker du at regionene må etterleve endringen?
Arnold Pedersen svarer: Må gjelde fra neste Årsmøte.
Eirin Myran: innlegg til forretningsorden:
Vedtar LM nå endringer til nylig vedtatte vedtekter må vi behandle hele vedtektforslaget på nytt.
Mette Kjelgård: tror at vedtektsendringene gjelder fra neste Årsmøte. Disse burde vært avstemt før vedtektene.
Helga Sleire: Region Vest har sendt inn forslag om å ta dette i motsatt vei forrige helg.
Jostein Birkelid: innledningsvis var odd Ørstavik tydelig på at vedtekten gjaldt fra dette møtet er ferdig.
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Eirin Myran: mener rekkefølgen er rett. Må stemme over vedtektene på nytt.
Arnold Pedersen: det er kun en endring og det er §6.
Jostein Birkelid: Forretningsorden er i orden og vi behandler i rett rekkefølge. Endringene går på enkeltpunkter i
allerede vedtatte vedtekter.
Karl Olsen: støtter Jostein Birkelid i at forretningsorden er korrekt.
Sveinung Malkenes: mener at vi ikke bør stemme over alle vedtektene ved endring av enkeltparagrafer, og at
vedtektene gjelder fra etter LMs slutt.
Eirin Myran frafaller innlegget.
Valg: For 24 stemmer. Mot 9 stemmer. Vedtatt med 2/3 flertall.

Decision: Endring i stemmerett og valgbarhet tas inn i forslaget til vedtekter, ref sak 7

11 - Behandling av innkomne forslag - Sak 5 - Endring av Region inndeling - Region midt

Forslag til Landsmøte 2021
Styret i region midt har behandla denne saka på siste styremøtet.
Styret er enige om å sende denne over til behandling på LM året 2021 med forbehold om at saka
vert godkjent og vedtatt på årsmøtet til region midt.
Med venleg hilsen
Mona Stenersen

For gjelden vedtekter, så omhandler forslaget på endring i paragrafene: ikke gjeldende
For nye foreslåtte vedtekter, så omhandler forslaget på endring i paragrafene: 3 & 26
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret tar forslaget til etterretning men behandler ikke saken da årsmøte i Region Midt må
vedta sitt eget forslag før Landsstyret kan behandle saken.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Mona Stenersen: Regionen har utsatt Årsmøtet pga pandemien.
Region Midt er veldig langstrakt. Mona har 8 timer og 4 ferger fra den ene til den andre enden.
Medlemstallet blir ca likt i begge regioner, dersom LM godkjenner deling.
Arnold Pedersen: Vedtektene setter krav til vedtak i Årsmøte. Dette medfører også endringer i NB sin
organisering.
Mette Kjelgård: Midt får da 3 delegater ekstra, og får da mange delegater i forhold til representerte fylker.
Arnold Pedersen: Mener saken først kan behandles på LM om 2 år.
Ragnar Tveitan: Vedtektene må følges. Plan fra Møre og Romsdal må utarbeides, og saken kan da først
behandles om 2 år.
Valg: For 12 stemmer. Mot 19 stemmer.
Forslaget falt.

12 - Behandling av innkomne forslag - Sak 6 - Endring av overføring av midler til region

Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret har behandlet forslaget og støtter forslaget med stemmegivning som vist i referat

Vedtak: Støttes enstemmig
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Valg: For 30 stemmer. Mot 1 stemme.
Decision: Landsmøte støtter forslaget

13 - Behandling av innkomne forslag - Sak 7 - Overføring til regioner

Hei!
På Landsmøte på Ogna i 2019 ble det vedtatt at kr.10 ekstra pr. medlem skulle overføres
regioner med under 2000 medlemmer.
Nå har medlemstallet gått ned så da vil flere regioner nyte godt av dette bla. region Vest.
Jeg mener 2000 er for høyt og kan tenke meg 1500 som er grensen for minste antall delegater.
Dette også med tanke på økonomien til NB sentralt.
Mvh.
1556 Knut Fyllingen
Delegat Region Vest.
Landsstyrets behandling
Landsstyret behandlet forslaget på sitt møte 28.4.2021 med denne beslutningen:
Landsstyret har behandlet forslaget og vedtak ble som følgende: Vedtak: For: 4 Mot: 4 Blank:
1
Knut Fyllingen: redusere til 1500 som er grensen mellom 3 og 4 delegater. Vest mistet noen medlemmer, og
havnet under 2000 medlemmer og fikk dermed 20.000,- ekstra i overføring.
Per Hansen: det var Nordland som fremmet forslaget for 2 år siden. Støtter forslaget fra Knut Fyllingen.￼Mona
Stenersen: kommer ikke til å støtte forslaget.
Valg: For 25 stemmer. Mot 5 stemmer.
Vedtatt.

14 - Fastsettelse av medlemskontingent og innmeldingsavgift.

Det er ikke fremmet endring på dette området
Ingen innkomne forslag til endring.
Saken ble følgelig ikke behandlet.

15 - Fastsettelse av godtgjørelser.

Iht budsjett 2021
Utgjør 10,- pr. medlem
Valg: For 32 stemmer. Vedtatt med 32 stemmer.
Kr 10 pr medlem 1/11 tas inn i budsjettet for etterfølgende år.

Decision: Landsmøte godkjenner kroner 10,- pr. medlem.
Landsstyret må følge medlemstall pr. 1.11 inneværende år for å fastsette godtgjørelse

16 - Behandling av NBs organisasjonsplan.

Følgende dokumenter inngår i dette som Landsmøte skal godkjenne
Vedtekter
Etiske retningslinjer
Strategiplan
Strategiplanen utsettes.
Valg: For 33 stemmer. Mot 1 stemme.
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Decision: AU & LS har behandlet saken. det foreslår som følgende:
Strategiplan ikke ferdig utarbeidet. Landmøte 2021 gir fullmaket til Landsstyret til å utarbeide ny strategiplan
innen 1.12.2021 og deretter en hendlingsplan for 2022 basert på Strategiplan.
Decision: Ingen endring i dette dokumentet, tatt til etterretning
Decision: Behandler under pkt 7 og er vedtatt

17 - Budsjett for 2020 og 2021.

Budsjett 2020 til etterretning
Budsjett 2021 til behandling og vedtak, revidert budsjett
Budsjett 2020.
Valg: For 30 stemmer. Tas til etterettning.
Budsjett 2021.
Valg: For 31 stemmer. Godkjennes med 31 stemmer.
Frode Lerstein: Netto og medlemsvekst, hører ikke hjemme i budsjett. Bør stå i null.
Mette Kjelgård: syns det er mye tall som er forandret på. Sitter på et budsjett fra april 2021. Robert Olsen sier at
saken ikke ble behandlet i april.
Mona Stenersen: bruker å budsjettere med økt medlemsmasse. Sitter i flere andre styrer.
Tor Henriksen: tilbake til det Mette Kjelgård sier. Syns vi bør få noen andre tall.
Odd Ørstavik skal forklare det Tor Henriksen sier. Når LS vedtar budsjettet i løpet av våren fremmet Robert
Olsen et forslag til LS pga manglene medlemsmasse. Derfor blir det feil å ta frem saken i april. Det er budsjettet
som ligger ved her som er det rette.
Arnold Pedersen: LS revurderer budsjettet underveis i løpet av året. Helt vanlig.

Decision: Godkjennes av Landsmøte 2021
Decision: Tas til etterretning

18 - Valg av President.

Valgkomiteen presenterer kandidat
Kandidatens navn: Jan Utengen, Region øst, 20385
Velges for 2 år
Liv Jorun Bakke presenterer VKs forslag til President:
20385 Jan Utengen.
Helga Sleire: syns det høres lovende ut at Jan Utengen blir den nye Presidenten.
Valg: For 32 stemmer. 20385 Jan Utengen er valgt som ny President i NB.

Decision: Jan Utengen

19 - Valg av Visepresident.

Valgkomiteen presenterer kandidat
Kandidatens navn: Karl S Olsen, Region midt (gjenvalg), 8510
Velges for 2 år
Liv Jorun Bakke legger frem VKs kandidat:
8510 Karl S. Olsen.
Jostein Birkelid kommer med et benkeforslag: 114 Tor Henriksen.
Hege Torvik støtter VKs forslag.
Mona Stenersen støtter VKs forslag. Trenger en som kan organisasjon.
Arnold Pedersen støtter VKs forslag.
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Svein Thøgersen foreslår nye kandidater og støtter Tor Henriksen som Visepresident.
Dirigenten spør om Jostein Birkelid har spurt Tor Henriksen om å bli Visepresident. Det har Jostein Birkelid gjort.
Helga Sleire støtter benkeforslaget til Jostein Birkelid.
Mette Kjelgård forlager hemmelig valg.
Hege Torvik forlanger hemmelig valg.
Det blir gjennomført hemmelig valg.
Valg:
8510 Karl S. Olsen 14 stemmer.
114 Tor Henriksen 18 stemmer. Tor er ny Visepresident.
Decision: Benkeforslag: Tor Henriksen

20 - Valg av Styremedlem.

Valgkomiteen presenterer kandidat
Kandidatens navn: Annbjørg Sognes, Region vest, 1082
Velges for 2 år
Liv Jorun Bakke legger frem VKs forslag:
1082 Annbjørg Sognnes.
Valg: For 27 stemmer. Annbjørg Sognnes er nytt Styremedlem i NB.

Decision: Annbjørg Sognes

21 - Valg av øvrige representanter i henhold til landsmøtevedtatt organisasjonsplan Kontrollkomite

Valgkomiteen presenterer kandidat
Kandidatenes navn:
Jan Leinum, Region midt, 8687
Aid-Henny Kaarby, Region Nordland, 18376
Gunn Britt Bjerkeli, Region Nord, 9113
Alle velges for 2 år
Liv Jorun Bakke legger frem VKs forslag:
8687 Jan Leinum gjenvalg
18376 Aid - Henny Kaarby
9113 Gun Britt Bjerkeli
Vivian Berg Gamst: har en korreksjon av presentasjon av Gun Britt Bjerkeli. Hun har jobbet i Lavangen.
Valg: For 32 stemmer. Vedtatt med 32 stemmer.
Decision: Jan Leinum
Aid-Henny Kaarby
Gunn Britt Bjerkeli

22 - Avslutning & Ajourført Landsmøte 2021

Ordstyrer avslutter Landsmøte 2021
Dirigent Odd Ørstavik takker for seg og et godt møte.
LM ajourført kl 14:17:35

23 - Ildsjelsprisen 2021

Tildeles av avgående President
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342 Ingrid Norvin Mork. Norsk Bobilforening gratulerer så mye.
Sveinung Malkenes gratulerer Ingrid.
Eirin Myran gratulerer fra Nordland.
Mona Steneresen gratulerer fra Region Midt.
Arnold Pedersen varmeste hilsninger fra Nord.

24 - Æresmedlem

Tildeles av avgående President
2289 Kurt og Sylvi Jenssen. Norsk Bobilforening gratulerer.
Eirin Myran gratulerer så mye.
Mona Stenersen gratulerer så mye fra Region Midt.
Jostein Birkelid gratulerer så mye. Fikk Ildsjel sist de var sammen.

25 - Overgang til nytt Landsstyre

Avgående President ønsker nyvalgt styre lykke til
Avgående President Odd Ørstavik ønsker nyvalgt styre lykke til.
Påtroppende President 20385 Jan Utengen takker for tilliten og ser fram imot arbeidet som ny President i Norsk
Bobilforening.
Karl S. Olsen deler ut blomster og gavekort til tidligere President Odd Ørstavik.
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Delegater 2021
Region
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst

Mnummer
3068
18161
1700
26257
20385
3139

Navn
Ragnar Tveitan
Frode Lerstein
Svein Thøgersen
Trond Olafsen
Jan Utengen
Kåre Lindberg

Midt
Midt
Midt
Midt

8868
7694
12428
16827

Petter Mathisen
Harry Rypdal
Tove Lindtner
Sylvia Heggerusten

Vest
Vest
Vest
Vest

1556
3443
12186
7159

Knut Fyllingen
Arvid Kaalaas
Aina Sleire
Sveinung Malkenes

Nordland
Nordland
Nord

2869
10552
5696

Eirin Myran
Reidar Jørgensen
Hege Torvik

Sør
Sør
Sør
Sør
Sør

10805
266
17915
14166
9540

Christian Pedersen
Jostein Birkelid
Arnfinn Isaksen
Oddmund Heskestad
Thorleif Berg

Nord
Nord
Nord

6368
308878
5168

Alf-Børre Knudsen
Vivian Berg Gamst
Åge Nilsen

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret

3539
5893
305093
100
312991
24802
8510
114
7788

Arnold Pedersen
Per Hansen
Mona Stenersen
Helga Sleire
Rita H Bjorland
Mette Kjeldgård
Karls S Olsen
Tor Henriksen
Odd Ørstavik

Observatør
Valgkomite
Kontrollkomiteen

321093
8687

Liv Jorunn Bakke
Jan Leinum

Servicekontoret
Servicekontoret
Servicekontoret

Robert Olsen
Run Haarberg
Agnetha Torgersen

