
Protokoll – Årsmøte Europabevegelsen Oslo

Den 8. juni 2022 kl 1800-1900 ble det holdt årsmøte i Europabevegelsen Oslo.

Sted: Månefisken, Oslo.

Følgende dagsorden ble utsendt til medlemmene.

1. Konstituering: Åpning av møtet.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder).

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2021/22.

5. Valg til styret.

6. Valg av valgkomité og revisor.

7. Annet.

1. Konstituering: Åpning av møte ved styreleder Hana Temsamani.

Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Deretter ble årsmøtet konstituert.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Styreleder foreslo seg selv som møteleder og hun ble valgt. Peter Linge Hessen ble foreslått

som referent og ble valgt. Peter Brandstrup ble foreslått som protokollunderskriver og ble

valgt.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Styret legger fram to

resolusjoner som er utsendt med sakspapirene og foreslår disse behandlet under punkt 7.

Annet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021.

Styreleder gikk gjennom årsberetningen for 2021 og spørreundersøkelsen som er

gjennomført blant medlemmene i Europabevegelsen Oslo. Nestleder Hans Christian

Lillehagen gikk gjennom årsregnskap og revisjonsberetning for 2021.

Vedtak: Årsberetning for 2021 ble enstemmig godkjent. Årsregnskap for 2021 med

revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.



5. Valg til styret

Leder av valgkomiteen Jean-Yves Gallardo presenterte og gikk gjennom valgkomiteens

innstilling til nytt styre:

Styreleder Hana Temsamani (gjenvalg)

Nestleder og økonomiansvarlig Hans Christian Lillehagen (gjenvalg)

Styremedlem Vera Holst Eckbo (gjenvalg)

Styremedlem Peter Brandstrup (gjenvalg)

Styremedlem Nils Holta (gjenvalg)

Knut André Sande (ny)

Simon Jóhannsson (ny)

Arne Haabeth (ny)

Nora Duus Rodin (ny)

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6. Valg til valgkomiteen og revisor

Valgkomité 2022-2023:

Jean-Yves M. Gallardo (gjenvalg)

Walter Salicath  (ny)

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Revisor 2022-2023:

Kjetil Landrog (ny)

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6. Annet

To resolusjoner ble lagt fram av styret til behandling på årsmøtet:

● Menneskerettigheter i Europa under press

● Ny folkeavstemning om Norges forhold til Europa



Nestleder la fram begge resolusjonen på vegne av styret.

Følgende forslag til nytt avsnitt (etter 2. avsnitt) ble foreslått skriftlig under behandlingen av

saken fra Bård Bredrup Knudsen, til saken om folkeavstemning:

“Med Sverige og Finland som medlemmer av NATO og Norge som medlem av EU, vil et tett

og samordnet nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid kunne bli en viktig del av

både NATO-samarbeidet og det framvoksende sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i EU.

Videre vil et slikt nordisk samarbeid, i både NATO og EU, kunne bidra konstruktivt til at

NATOs og EUs viktigste roller for europeisk sikkerhet utvikles koordinert og utfyller

hverandre. Dette illustrere hvordan et norsk EU-medlemskap vil gi Norge en mer

framtredende rolle i den europeiske sikkerhetsstrukturen som består av to avgjørende

pilarer: NATO og EU.”

Følgende tilleggsforslag  ble foreslått muntlig under behandlingen av saken fra Bård Bredrup

Knudsen, til saken om menneskerettigheter:

“Legg til NATO som påvirkningsmulighet.

Legg til Tyrkia som eksempler på land hvor menneskerettigheter er under press.”

Vedtak: Årsmøtet vedtok resolusjonene med de endringene som ble fremmet i møtet.

Cirka 30 deltakere deltok på årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl.19.00.

Oslo, 20.06.22

—-------------------------------- —-----------------------------

Hana Temsamani Peter Brandstrup

(styreleder) (valgt til å underskrive protokollen)


