
Referat etter årsmøte i Europabevegelsen i Trøndelag 
Tulla Fischer, Trondheim, 9. mai kl 18-19 
 
Tilstede: Martin Pettersen (leder), Thomas Sakshaug, Christian Ingebrigtsen, Tore Andreas 
Torp, Knut Arne Langås, Magnus Bengtsson og Tom Berland. 
 
 

1. Dagsorden med innstilling 
Det ble besluttet å behandle sak 1.6 behandlet umiddelbart etter konstituering av hensyn til 
valgkomiteens leder som måtte forlate møtet. 
 
 

1.1 Konstituering 
a. Innkalling godkjent 
b. Dagsorden godkjent 
c. Ordstyrer: Martin Pettersen 
d. Referent: Christian Ingebrigtsen 
e. Protokollunderskrivere: Tore Andreas Torp og Magnus Bengtsson 
f. Tellekorps: Knut Arne Langås og Tom Berland 
 
 

1.6 Valg 
Martin Pettersen redegjorde for reglementet rundt valg. Valgkomiteens innstilling ble 
omdelt i møtet. 
 
Valgkomiteens leder, Thomas Sakshaug presenterte innstillingen. 
 
Styret, følgende ble valgt for ett år: 
Martin Pettersen, leder (gjenvalg) 
Christian Ingebrigtsen, kasserer (gjenvalg) 
Tore Andreas Torp, styremedlem (gjenvalg) 
Knut Arne Langås, styremedlem (gjenvalg) 
Ida Kallmyr Lerheim, styremedlem (gjenvalg) 
Aimée Leistad, styremedlem (ny) 
Andreas Jenssen Hjelmstad, styremedlem (ny) 
Helge Andersen, styremedlem (ny) 
Representant for Trondheim Europeiske Studenter, styremedlem (ny) 
 
Personlig vararepresentant for Trondheim Europeisk Studenter (ny) 
 
Revisor, følgende ble valgt for ett år: 
Erik Skjøtskift (gjenvalg) 
 
Ny valgkomite etter forslag fra styret, følgende ble valgt for ett år: 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg (leder) og Alex Hansen (medlem) 



 
Årsmøtet vedtok også å gi styret fullmakt til å supplere valgkomiteen med ytterligere ett 
medlem. 
 

1.2 Styrets årsberetning 
Beretningen ble omdelt ved møtestart og det ble satt av tid til gjennomgang før behandling. 
 
Det ble kort diskusjon om blant annet EUs energimarkedspakke og Europabevegelsens 
respons i debatten. Det ble også anbefalt å melde videre inn til Europabevegelsen sentralt at 
organisasjonen tar et større ansvar for å legge premissene for debattene. 
 
Magnus fra Trondheim Europeiske Studenter foreslo å benytte Studentavisa som aktuelt 
medium for leserinnlegg. 
 
Årsmøtet tok styrets årsberetning til orientering. 
 
 

1.3 Årsregnskap med revisjonsberetning 
Årsregnskap med revisjonsberetning ble omdelt ved møtestart og det ble gitt en kort 
orientering ved møtestart. 
 
Årsmøtet godkjente årsregnskapet. 
 
 

1.4 Arbeidsplan 2018-2019 
Styrets forslag til arbeidsplan ble omdelt ved møtestart. Martin Pettersen orienterte kort om 
planen. Det ble gjort spesielt oppmerksom på at det ønskes avholdt en større 
teknologikonferanse i løpet av høsten 2018. 
 
Årsmøtet vedtok arbeidsplanen for 2018-2019. 
 
 

1.5 Innkommende forslag 
Det forelå ingen innkomne forslag innen fristen 
 
 
 
Møtet ble hevet kl 1855. 
 
 
 
 
 
 
 
Tore Andreas Torp (sign.)      Magnus Bengtsson (sign.) 


