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Protokoll:  
Digitalt årsmøte for Unge Sjømenns Kristelige Forening  
13. april 2021 
 
 

Det kom ingen innsigelser eller merknader til sakslista som ble sendt ut. I innkallingen ble det spurt 
etter bekreftelse på at man var medlem i USKF. Videre ble det spurt om aksept for at 
avstemmingen kunne gjennomføres pr e-post eller brev, hvilket medførte at avstemmingen ikke 
kunne være fullstendig anonym. Alle som sendte inn sin stemme til det digitale årsmøtet gav sin 
tilslutning til anonymitetsprinsippet i saken, og alle krysset av for medlemskap. Sakslista ble sendt 
ut i god tid før frist for innsending av svarskjema (fristen var satt til 13. april 2021). 
 

 
Saksliste 
 
 
 Sak 1. Konstituering av årsmøtet  
a. Godkjenning av at årsmøte 2020 på grunn av unntakstilstand i landet gjennomføres digitalt (evt 
skriftlig). De som avgir skriftlig eller elektronisk tilbakemelding regnes som møtedeltaker.  
b. Valg av referent. Forslag: Geir Danielsen  
c. Valg av to protokollunderskrivere. Forslag: Elisabeth Rydland og Elisabeth Gilje Rørtvedt  
d. Valg av tellekorps. Forslag: Åsmund Johansen, Elisabeth Gilje Rørtvedt og Elisabeth Rydland.  
 
Sak 2. Godkjenning av årsmelding  
Forslag til vedtak: Den framlagte årsmelding for 2020 godkjennes.  
 
Sak 3. Godkjenning av regnskap.  
Forslag til vedtak: Det framlagte regnskapet godkjennes.  
 
Sak 4. Valg  
Forslag til vedtak:  
a. Valg til styret og vararepresentant: Det gjennomføres valg av 1 medlem og 3 varamedlemmer til 
styret ved å sende inn stemme pr brev eller i elektronisk skjem, innen 13. april. Det blir holdt ett 
valg. Du skal kun stemme på en stk. Den kandidaten som får flest stemmer, blir en del av styret. De 
andre blir vararepresentanter. Hans Olav Holmen har sagt seg villig til å stille til valg som 3. 
vararepresentant. Han er ikke på valg som fast medlem i styret. Kandidatene er presentert i 
årsmelding.  
b. Valg av representanter fra foreningen til neste års valgkomité.  
Det skal velges en representant fra foreningen til neste års valgkomité. Valgkomitéens to andre 
medlemmer består av en person som velges av styret etter at de har konstituert seg og en person 
valgt av de ansatte. Forslag: Mirjam Ydstebø er foreslått som foreningens medlem i valgkomiteen. 
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Referat 
 
30 stemmeberettigede medlemmer sendte inn brev eller e-post og gav sin stemme til de ulike 
sakene. Ingen svar (skjemaer) ble forkastet.  
 
 
 

Sak 1. Konstituering av årsmøtet 
Sak 1 a. 
Jeg aksepterer at avstemmingen ikke kan være 
fullstendig anonym 
 

Vedtatt 

Sak 1 b. 
Referent: Geir Danielsen 
 

Vedtatt 

Sak 1. c 
To til å skrive under protokollen: Elisabeth Wågbø 
Rydland og Elisabeth Gilje Rørtvedt 
 

Vedtatt 

Sak 1 d. 
Tellekorps: Åsmund Johansen, Elisabeth Gilje 
Rørtvedt og Elisabeth Wågbø Rydland 
 

Vedtatt 

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 
Jeg godkjenner årsmeldingen for 2020. 
 

Vedtatt 

Sak 3. Godkjenning av regnskap 
Jeg godkjenner Regnskapet og rapport fra revisor 
slik den er vedlagt. 
 

Vedtatt 

Sak 4.  
Sak 4 a. 
Valg av ett medlem og tre varamedlemmer. 
Kandidater (alfabetisk): 
Geir Berge 
Olaus Trygve Bjuland 
Torstein Haukalid 
Hans Olav Holmen 
Ole Johnny Møyholm 
 

Disse ble valgt. Noen som faste 
medlemmer i styret, andre som 
vararepresentanter – antall stemmer i 
står i parentes: 
Geir Berge (18 stemmer), fast medlem 
Olaus Trygve Bjuland (6 stemmer), 
1. varamedlem 
Torstein Haukalid (4 stemmer), 
2. varamedlem 
Hans Olav Holmen (1 stemme), 
3. varamedlem 
Ole Johnny Møyholm (0 stemmer) 
Blank stemme (1 stk) 
 

Sak 4 b. 
Valg av medlemmer til valgkomiteen. 

Mirjam Ydstebø (valgt) 
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     Det nye styret i 2021 består av: 

 
 

• Øyvind Bårdsen (sittende styremedlem) 

• Sigbjørn Turøy (sittende styremedlem) 

• Haakon Kessel (sittende styremedlem) 

• Gunn-Marit Lygre (sittende styremedlem) 

• Geir Berge (nytt styremedlem) 

• Kristine Indiana Mikalsen (ansattes repr.)  

• Olaus Trygve Bjuland (1. varamann) 

• Torstein Haukalid (2. varamann) 

• Hans Olav Holmen (3. varamann) 

• Paul Berland (ansattes repr. for undervisningspersonell, uttalerett- ikke stemmerett) 

• Sven Terje Haugvaldstad (Repr. for øvrig personell, uttalerett- ikke stemmerett) 

• Johannes Svendsen (elevrepresentant- uttalerett- ikke stemmerett) 

• Bjarne Grefstad (Rog. fylkes observatør, uttalerett- ikke stemmerett) 
 

Daglig leder og skipets kaptein har fast sete i styret. Disse har uttalerett, men ikke stemmerett. Daglig 
leder har også funksjon som styrets sekretær. 

 
 

Valgkomitè 
Mirjam Ydstebø ble valgt til representant fra foreningen til neste års valgkomite. Valgkomiteens to 
andre medlemmer består av en person som velges av styret etter at de har konstituert seg, og en 
person valgt av de ansatte. 

 
 
 

 
----------------------------------------------------- 
Geir Danielsen (referent) 
 

          
-------------------------------------------                                 ---------------------------------------------------- 
Elisabeth Wågbø Rydland     Elisabeth Gilje Rørtvedt 


