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5. MAI 2021 (OPPDATERT 7. MAI 2021) 
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRAFILL 

 

Generalforsamling på Microsoft Teams Påfølgende stemmegivning på digitalearsmoter.no 

Onsdag 19. mai 2021 kl. 16.00-18.00 19. mai kl. 20.00 til 27. mai kl. 20.00 

 

 

 

Kjære medlem av Grafill! 

 

Du inviteres herved til Generalforsamling i Grafill. Vedlagt følger forslag til dagsorden, forretningsorden og 

saker til behandling på generalforsamlingen. 

 

Vi hadde håpet å kunne gjennomføre en fysisk Generalforsamling i år, men møterestriksjoner og 

forsamlingsforbud tillater dessverre ikke det. For andre år på rad vil derfor årets Generalforsamling avholdes 

digitalt. For å skape større grad av interaksjon og deltakelse fra medlemmer, vil vi starte årets 

Generalforsamling med en presentasjon på Teams. Her kan alle medlemmer være til stede sammen med 

Grafills hovedstyre og Grafills administrasjon, og det kan fremmes benkeforslag til saker som er på dagsorden. 

Alle medlemmer vil motta lenke på e-postadressen som er lagret på Mine Sider. 

 

Etter at presentasjonen på Teams er avsluttet, vil eventuelle endringer og forslag oppdateres før den digitale 

portalen for avstemming åpner 19. mai kl. 20:00. Portalen er åpen for stemmegivning helt frem til den stenger 

27. mai kl. 20:00. Medlemmer med stemmerett vil motta varsel og lenke til portalen som SMS til 

mobiltelefonnummer lagret på Mine Sider. 

 

Som i fjor vil vi benytte oss av løsningen OBOS/ Unfold har utviklet til selve avstemmingen. Portalen ivaretar 

de organisasjonsrettslige krav til en generalforsamling, og sikrer kontroll på at kun medlemmer med 

stemmerett får avgitt stemmer. Medlemmer over hele landet får mulighet til å delta og avgi stemme. 

 

Ved at medlemmene kan stemme digitalt over en lengre periode, uavhengig av hvor de befinner seg, reduseres 

behovet for fullmakter vesentlig. Dersom du er stemmeberettiget og likevel ikke har mulighet til elektronisk 

deltakelse, ber vi deg ta kontakt med oss snarest, slik at vi kan finne gode praktiske løsninger for å ivareta dine 

rettigheter. 

 

Sakspapirer finnes som vanlig på www.grafill.no, og de vil også være tilgjengelige i portalen.  

 

Spørsmål knyttet til saker på dagsorden, vil fortrinnsvis bli besvart muntlig under Teams-presentasjonen. 

 

NB: Det følger av våre vedtekter punkt 7.4 at «For å ha adgang til og stemmerett på generalforsamlingen, må 

kontingent være betalt senest én uke før generalforsamlingen avholdes». Det er derfor kun medlemmer med registrert 

http://www.grafill.no/
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betalt kontingent som får logget inn i portalen og avgitt stemme. Merk at det kan ta et par virkedager fra 

betaling skjer til den registreres i vårt system. Vi anbefaler derfor at du undersøker Mine Sider for å bekrefte at 

kontaktinformasjon er oppdatert og at kontingent er registrert betalt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kjell Ekhorn 

leder av hovedstyret i Grafill 

 

 

Dagsorden – ordinær generalforsamling i Grafill 2021 

 

1. Valg av ordstyrer og referent  

- Valg av ordstyrer 

- Valg av referent 

2. Valg av to til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer 

3. Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede 

4. Godkjenning av innkalling 

5. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av forretningsorden 

6. Orientering om organisasjonens og fondets årsmeldinger 

- Orientering om årsmelding Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 

- Orientering om årsmelding Grafill Fond 

7. Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og kontrollutvalgets innstilling for organisasjonen og 

fondet 

- Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill – Norsk organisasjon for visuell 

kommunikasjon 

- Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill Fond 

- Godkjenning av kontrollutvalgets innstilling for Grafill – Norsk organisasjon for visuell 

kommunikasjon 

8. Orientering om hovedstyrets budsjett for 2021 

9. Fastsettelse av årskontingenter for 2022 

- Vedtak årskontingent ordinære medlemmer 

- Vedtak årskontingent assosierte medlemmer 

- Vedtak årskontingent studentmedlemmer 

10. Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill 

11. Innkommet forslag fra Stian Bråthen 

12. Innkomne forslag fra Anna Tokle Amundsen 

13. Forslag til endring av Grafills vedtekter § 6.1 

14. Valg av valgkomité 

15. Valg av kontrollutvalg 

16. Valg av stipendkomité 

17. Valg av styre i Grafill Fond 

18. Valg av revisor  

19. Valg av Hovedstyre i Grafill (leder til hovedstyret og medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret) 

 

 

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent 
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Ordstyrer har hovedansvaret for gjennomføringen av Teamsmøtet, og vil også påse at portalen gjenspeiler 

saksdokumenter og Teamsmøtet. Styret foreslår Morten Solberg som ordstyrer. Solberg var også ordstyrer i 

2018, 2019 og 2020. Protokoll fra Teamsmøtet føres manuelt. Protokoll fra Portalen genereres automatisk. Styret 

foreslår at administrasjonens kommunikasjonsansvarlige, Eva Boldermo Bergan, fører protokoll fra Teamsmøtet 

og følger opp den automatiske protokollen fra portalen. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Morten Solberg velges til ordstyrer. Eva Boldermo Bergan velges til referent. 

 

 

Sak 2: Valg av to til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer 

 

Styret foreslår medlem av hovedstyret Anders Fabritius og Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen til å 

signere protokoll. Opptelling av stemmer i Portalen skjer automatisk, og styret foreslår at Fabritius og Uhlen 

samtidig kontrollerer at denne er korrekt. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Anders Fabritius og Christian Wadahl Uhlen velges til å signere protokoll og kontrollere avgitte stemmer. 

 

 

Sak 3: Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede 

 

Alle medlemmer som har betalt kontingent kan delta på Teamsmøtet. 

 

Derimot er det kun stemmeberettigede som kan logge inn i portalen og avgi stemme. Antall stemmeberettigede 

er samtlige som står i vår base som fullverdige medlemmer med stemmerett (altså ikke studentmedlemmer og 

assosierte medlemmer) og som har betalt kontingent.  

 

Portalens lange åpningstid reduserer vesentlig behovet for fullmakter. Det er likevel mulig å avgi fullmakt 

dersom man er forhindret fra å stemme digitalt i perioden portalen er åpen. Vi ber om at de dette gjelder snarest 

tar kontakt med oss for bistand. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Fullmakter og stemmeberettigede godtas. 

 

 

Sak 4: Godkjenning av Innkalling 

 

Innkalling er sendt per e-post til den adressen medlemmet har oppgitt på Min Side. Innkallingen er også 

kunngjort på våre hjemmesider, samt via sosiale medier. Medlemmer som ikke har oppgitt e-post på Min Side 

har mottatt innkallingen som ordinær post, og vil følges opp telefonisk.  

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen. 

 

 

Sak 5: Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

 

Dagsorden avviker noe fra rekkefølgen i vedtektene og fra vanlig praksis i Grafill ettersom den avvikles digitalt. 
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Bl.a. krever OBOS/ Unfold sin portal at styrevalg kommer til sist i dagsorden. Dette har etter hovedstyrets syn 

ingen betydning for gyldigheten av Generalforsamlingen.   

 

Hovedstyret fremmer følgende forslag om forretningsorden: 

 

Forretningsorden:  

I. Ordstyring: 

Ordstyreren leder møtet og påser at møtet avvikles slik kunngjort. Spørsmål/ innlegg/ forslag må stilles i 

det innledende Teamsmøtet for å tas med i den etterfølgende stemmegivningen. Spørsmåls-/ innleggs-/ 

forslagsstiller må være forberedt på å formulere spørsmålet/ innlegget/ forslaget skriftlig dersom 

Generalforsamlingen krever det. Svar på spørsmål og innlegg samt forslag til avstemming gjøres 

tilgjengelige inne i portalen når den åpner.   

 

II. Talerett:  

Betalende medlemmer, medlemmer av hovedstyret, kontrollutvalget og valgkomiteen, samt 

organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen (vedtektene §11.4). 

Disse har dermed anledning til å stille spørsmål/ innlegg etter pkt. I, og til å besvare slike. 

 

III. Stemmerett:  

Fullverdige medlemmer av Grafill (vedtektene §3.1) som har betalt kontingent, har hver én stemme. De 

kan i tillegg bære inntil to fullmaktstemmer (vedtektene §11.4). Den tekniske løsningen muliggjør 

imidlertid ikke mer enn én stemme per unike bruker. Det er likevel mulig å legge inn analoge stemmer 

underveis eller i etterkant av portalens åpningstid. Det påligger derfor både den som ønsker å gi 

fullmakt, og den som har mottatt fullmakt fra andre, å kontakte Grafills administrasjon umiddelbart for 

å finne en praktisk håndterbar løsning for å få registrert fullmaktsstemmer som analoge stemmer. Det 

fattes særskilt vedtak om antallet fullmakter og stemmeberettigede under dagsordenpunkt 3.  

 

IV. Forslag:  

Forslag må være fremmet skriftlig senest i forbindelse med Teamsmøtet i samsvar med punkt I. 

 

V. Votering:  

Votering foregår digitalt. Dersom det foreligger forslag som ut fra sin art eller sitt antall gjør det 

uoversiktlig å gjennomføre en digital votering, kan styret ved enstemmig beslutning avgjøre at 

voteringen utsettes til en etterfølgende særskilt ekstraordinær generalforsamling i samsvar med 

vedtektene §12.  

 

Normalt stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det/ de mest 

ytterliggående forslag. Administrasjonen har fullmakt til å samordne vedtaksforslagene før portalen 

åpner.  

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, jf. vedtektene §11.3. 

Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av avgitte stemmer er vedtatt. 

Portalen gir mulighet til å aktivt stemme «For», «Blank», eller «Mot» for hver sak. «Blank» regnes som en 

avgitt stemme. Det er også mulig å avstå fra avstemmingen. Dette regnes dette som «Avholdende» og 

ikke som avgitt stemme. 

 

VI. Valg:  

Valg foregår digitalt. Dersom det er flere kandidater til et verv, anses den kandidaten som samlet får 

flest stemmer for valgt. Står stemmetallet likt, følges valgkomiteens/ styrets innstilling til det aktuelle 

vervet. 
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Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden. 

Generalforsamlingen godkjenner forslag til forretningsorden. 

 

 

Sak 6: Orientering om organisasjonens og fondets årsmeldinger 

 

Det stilles ikke lengre krav til årsberetninger for organisasjoner som Grafill og Grafill Fond. Styret mener likevel 

det er ønskelig at årsmeldingene forelegges Generalforsamlingen for gjennomgang. Lenke til årsmeldingene 

ligger på samlesiden for generalforsamlingen på Grafills nettsider. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar Grafills årsmelding til orientering. 

Generalforsamlingen tar Grafill Fonds årsmelding til orientering. 

 

 

Sak 7: Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og kontrollutvalgets innstilling for organisasjonen og fondet 

 

Årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill og Grafill Fond må godkjennes av Generalforsamlingen. Lenke til 

årsregnskaper og revisjonsberetninger ligger på samlesiden for generalforsamlingen på Grafills nettsider, 

sammen med kontrollutvalgets rapport. Det følger av vedtektene §17 jf. §11.2.7 at Kontrollutvalgets innstilling 

med vurdering av arbeidet til hovedstyret i Grafill også skal forelegges Generalforsamlingen og voteres over. 

Kontrollutvalget har ingen formell rolle overfor Grafill Fond. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2019 med revisors beretning for Grafill – Norsk organisasjon 

for visuell kommunikasjon. 

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2019 med revisors beretning for Grafill Fond. 

Generalforsamlingen godkjenner Kontrollutvalgets rapport. 

 

 

Sak 8: Orientering om hovedstyrets budsjett for 2021 

 

Hovedstyret vedtok budsjett for 2021 på styremøte 19.01.2021. Budsjettet finnes på samlesiden for 

generalforsamlingen på Grafills nettsider. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar hovedstyrets budsjett for 2021 til orientering. 

 

 

Sak 9: Fastsettelse av årskontingenter for 2022 

 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til fastsettelse av årskontingenter: 

Medlemskontingent kr. 990,- (uendret) 

Kontingent assosiert medlem kr. 990,- (uendret) 

Kontingent studentmedlem kr. 390,- (uendret) 

Kontingentene har med dette stått stille siden 2018. Selv om en økning i kontingenten kan forsvares, er det etter 

styrets oppfatning ikke riktig å gjøre dette i år. NB: Den foreslåtte kontingenten er den samlede 

årskontingenten. Se også redegjørelse om muligheten for månedlig betaling under punkt sak 13. 
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Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar 990,- i årskontingent 2022 for ordinære medlemmer.  

Generalforsamlingen vedtar 990,- i årskontingent 2022 for assosierte medlemmer.  

Generalforsamlingen vedtar 390,- i årskontingent 2022 for studentmedlemmer.  

 

 

Sak 10: Hovedstyrets innstilling til æresmedlemmer i Grafill 

 

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret (vedtektene §3.5).  

 

Generalforsamlingen 2019 vedtok at alle nålevende mottakere av Klassikerprisen og Bokkunstprisen ble gjort til 

æresmedlemmer av Grafill. John Engen og Vivian Zahl Olsen ble tildelt henholdsvis Klassikerprisen og 

Bokkunstprisen i 2020. Hovedstyret innstiller derfor begge til æresmedlemmer av Grafill. 

 

Grafills hovedstyre vedtok videre på styremøte 8-20 å foreslå for Generalforsamlingen at Marius Renberg 

utnevnes til æresmedlem for sine mange verv og sitt mangeårige dedikerte og gode arbeid for fagene, 

fagutøverne og organisasjonen Grafill. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen velger John Engen til æresmedlem av Grafill. 
Generalforsamlingen velger Vivian Zahl Olsen til æresmedlem av Grafill. 
Generalforsamlingen velger Marius Renberg til æresmedlem av Grafill. 
 

 

Sak 11: Innkommet forslag fra Stian Bråthen 

 

Medlemmet Stian Bråthen fremmet 5.1.2021 forslag om å "Gjenopplive Grafills magasin Visuelt". Forslaget 

ligger i sin helhet på samlesiden for generalforsamlingen på Grafills nettsider. 

 

Medlemmet har etter samtale med Grafills administrasjon bedt om at forslaget anses som et innspill til Grafills 

Hovedstyres langsiktige strategiske arbeid. Grafills Hovedstyre vil hensynta Bråthens innspill i sitt arbeid med 

strategi og handlingsplan høsten 2021. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen tar Bråthens innspill til orientering. 

 

 

Sak 12: Innkomne forslag fra Anna Tokle Amundsen 

 

Medlemmet Anna Tokle Amundsen fremmet 8.1.2021 to forslag. Et forslag gjaldt «å få inn medlemmer i 

hovedstyret som ikke bor i de store byene og som har kapasitet til å bidra». Et annet forslag gjaldt tverrfaglig 

samarbeid, bærekraft og sirkulære forretningsmodeller. Begge forslag ligger i sin helhet på samlesiden for 

generalforsamlingen på Grafills nettsider. 

 

Ifølge vedtektene § 16.3 skal valgkomiteen instille kandidater til tillitsverv i Grafill. Amundsens første forslag er 

derfor oversendt valgkomiteen med oppfordring fra Hovedstyret til Valgkomiteen om å se på egnede 

kandidater utenfor de store byene. 

 

Det andre forslaget har Amundsen formulert som et innspill til Hovedstyret. Grafills Hovedstyre vil hensynta 
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Amundsens innspill i sitt arbeid med strategi og handlingsplan høsten 2021. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen tar forslagene fra Amundsen til orientering. 

 

 

Sak 13: Forslag fra Hovedstyret om endring av Grafills vedtekter § 6.1 

 

Dagens § 6.1 lyder «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01.01. påfølgende kalenderår». Denne 

ordlyden binder medlemskapet opp til hele kalenderår. Med de muligheter for løpende, månedlig betaling som 

følger av moderne teknologi fremstår bestemmelsen utdatert. Hovedstyret ønsker å tilby mulighet for 

månedlige betalinger med autotrekk, og med tilhørende månedlige oppsigelsesfrister. Hovedstyret har allerede 

tillatt at Administrasjonen praktiserer dette i forbindelse med omlegging av det digitale medlemssystemet. På 

rent avtalerettslig grunnlag er nye/ gjeninnmeldte medlemmer p.t. forpliktet til å betale kontingent for hele sitt 

første medlemsår. 

 

Hovedstyret foreslår derfor følgende endring: «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01.01. 

påfølgende månedkalenderår. Hovedstyret kan fastsette en nærmere angitt bindingstid for kontingent for nye 

/gjeninnmeldte medlemmer. Utmelding gir ikke rett til refusjon av kontingent.» Denne endringen vil være i 

samsvar med eksisterende praksis. NB! Vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall, jf. vedtektene § 20.1. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar å erstatte nåværende ordlyd i § 6.1 med følgende: «Utmelding må skje skriftlig og 

gjelder fra og med den 01. påfølgende måned. Hovedstyret kan fastsette en nærmere angitt bindingstid for kontingent for 

nye/ gjeninnmeldte medlemmer. Utmelding gir ikke rett til refusjon av kontingent.» 

 

 

Sak 14: Valg av valgkomité 

 

Grafills generalforsamling velger valgkomitémedlemmene, jf. vedtektene §16.1. Medlemmene foreslås av 

Grafills hovedstyre. Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. 

 

Valgkomiteen 2020: Forslag 2021: 

Dag Solhaug Laska (2018-2020; 2020-2022) (Dag Solhaug Laska - Ikke på valg) 

Cathrine L. Finstad (2019-2021) Cathrine L. Finstad (gjenvalg) 

Randi Hobøl (2017-2019; 2019-2021) Sylvia Stølan (ny) 

Lotte Grønneberg (2018-2020; 2020-2022) (Lotte Grønneberg - Ikke på valg) 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gjenvelger Cathrine L. Finstad. 

Generalforsamlingen velger Sylvia Stølan til erstatning for Randi Hobøl. 

 

 

Sak 15: Valg av kontrollutvalg 

 

Grafills generalforsamling velger Grafills kontrollutvalg etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene §17.1. 

Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges to ganger. Magne Hopp ble i 2020 gjenvalgt for kun 

ett år etter eget ønske, for å sikre kontinuitet i kontrollutvalget, og at ikke begge medlemmer skiftes ut samtidig. 

Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet på ligger i sin helhet på samlesiden for generalforsamlingen. 
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Kontrollutvalget 2020 Forslag 2021: 

Magne Hopp (2016-2018; 2018-2020; 2020-2021) Goedele Teirlinck (ny) 

Ashley Booth (2020-2022) (Ashley Booth - Ikke på valg) 

 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen velger Goedele Teirlinck til erstatning for Magne Hopp. 

 

 

Sak 16: Valg av stipendkomité 

 

Grafills generalforsamling velger Grafills stipendkomité etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene §18.1. 

Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet 

på ligger i sin helhet på samlesiden for generalforsamlingen. 

 

Stipendkomiteen 2020: Forslag 2021: 

Linn Eriksen (2019-2021) Linn Eriksen (gjenvalg) 

Per Kristian Stoveland  (2017-2019; 2019-2021) Kristian Pedersen (ny) 

Rashid Akrim (2018-2020; 2020-2022) (Rashid Akrim - Ikke på valg) 

Frode Skaren (2018-2020; 2020-2022) (Frode Skaren - Ikke på valg) 

Kristin Roskifte (2020-2022) (Kristin Roskifte - Ikke på valg) 

Anna Fiske, vara 1 (2020-2022) (Anna Fiske - Ikke på valg) 

Bjørnar Pedersen, vara 2 (2017-2019; 2019-2021) Thomas Sørlie Hansen, vara 2 (ny) 

 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gjenvelger Linn Eriksen. 

Generalforsamlingen velger Kristian Pedersen til erstatning for Per Kristian Stoveland. 

Generalforsamlingen velger Thomas Sørlie Hansen som vara 2 til erstatning for Bjørnar Pedersen. 

 

 

Sak 17: Valg av styre i Grafill Fond 

 

Grafills generalforsamling velger styret til Grafill Fond etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene § 11.2.16 

og Fondets vedtekter §5. Medlemmene velges for 3 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. Fondet velger selv 

sin leder. Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet på ligger i sin helhet på samlesiden for 

generalforsamlingen. 

 

Grafill Fond 2020: Forslag 2021: 

Vera Pahle, leder (2017-2020; 2020-2023) Ikke på valg 

Torgeir Hjetland (2018-2021) Torgeir Hjetland (gjenvalg) 

Maria Sætre (2018-2021) Maria Sætre (gjenvalg) 

Trond Bredesen (2017-2020; 2020-2023) Ikke på valg 

Dag Solhaug Laska, vara (2018-2021) Halvor Nordrum (ny) 

 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gjenvelger Torgeir Hjetland. 

Generalforsamlingen gjenvelger Maria Sætre. 

Generalforsamlingen velger Halvor Nordrum til erstatning for Dag Solhaug Laska. 
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Sak 18: Valg av revisor 

 

Grafills generalforsamling velger organisasjonens revisor, jf. vedtektene § 22.2. Grafills revisor reviderer også 

Grafill Fonds regnskap, jf. Fondets vedtekter §7. Grafills hovedstyre innstiller til valg av revisor. Revisor velges 

årlig, og det er ingen begrensning på hvor mange ganger revisor kan gjenvelges etter vedtektene. Statsautorisert 

revisor Steinar Andersen i BDO AS har vært Grafills revisor siden 2009. Hovedstyret foreslår at Andersen 

gjenvelges som revisor for Grafill i kommende styreperiode. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen gjenvelger Steinar Andersen i BDO AS. 

 

 

Sak 19: Valg av Hovedstyre i Grafill  

 

Grafills generalforsamling velger Hovedstyre i Grafill, jf. vedtektene §§ 11.2.11 og 11.2.12. Ifølge § 13.2 er 

funksjonstiden for styrets leder ett år, og for øvrige styremedlemmer to år. Samlet funksjonstid som styreleder, 

varamedlem eller hovedstyremedlem skal ikke overstige seks år. Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet på 

ligger i sin helhet på samlesiden for generalforsamlingen. Hovedstyret velger selv sin nestleder, jf. § 13.2. 

 

Hovedstyret 2020: Forslag 2021:  

Leder til hovedstyret: Leder til hovedstyret (ett år): 

Kjell Ekhorn (2019-2020; 2020-2021) Kjell Ekhorn (gjenvalg) 

  

Faste hovedstyremedlemmer: Faste hovedstyremedlemmer (to år): 

Bjørn Ivar Thomassen, nestleder (2019-2021) Bjørn Ivar Thomassen (gjenvalg) 

Aslak Gurholt Rønsen (2015-2017; 2017-2019; 2019-

2021) 

Cecilie Barstad (ny) 

Anders Fabritius (2016-2018; 2018-2020; 2020-2022) (Anders Fabritius - Ikke på valg) 

Helge Persen (2018-2020; 2020-2022) (Helge Persen - Ikke på valg) 

Randi Larsen (2017-2019; 2019-2021) Randi Larsen (gjenvalg) 

Veslemøy Holt (2016-2018; 2018-2020; 2020-2022) (Veslemøy Holt - Ikke på valg) 

    

Varamedlemmer til hovedstyret: Varamedlemmer til hovedstyret (to år): 

Ragnhild Norgård, møteplikt (2019-2020; 2020-2022) (Ragnhild Norgård - Ikke på valg) 

Sara Risvåg, ikke møteplikt (2019-2021) Sara Risvåg (gjenvalg) 

 

Valgkomiteens forslag til vedtak:   

Generalforsamlingen gjenvelger Kjell Ekhorn som leder til hovedstyret. 

Generalforsamlingen gjenvelger Bjørn Ivar Thomassen som fast hovedstyremedlem. 

Generalforsamlingen velger Cecilie Barstad som fast hovedstyremedlem til erstatning for Aslak Gurholt 

Rønsen. 

Generalforsamlingen gjenvelger Randi Larsen som fast hovedstyremdlem. 

Generalforsamlingen gjenvelger Sara Risvåg som varamedlem uten møteplikt. 


