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4. MAI 2022 
Innkalling til ordinær generalforsamling i Grafill 
Torsdag 19. mai kl. 14.00-16.00 (NB: Påmeldingsfrist 18. mai kl. 12.00) 
 
 

Fysisk deltakelse: 
Møllergata 39, 0179 Oslo 

Digitalt deltakelse: 
Zoom (for medlemmer med stemmerett) 
grafill.tv (for medlemmer uten stemmerett)  

 
 
Kjære medlem av Grafill! 
 
Du inviteres herved til Generalforsamling i Grafill. Vedlagt følger forslag til dagsorden, forretningsorden og 
saker til behandling på generalforsamlingen. 
 
Vi er svært glade for å endelig kunne gjennomføre et fysisk møte i år, og håper at så mange som mulig har 
anledning til å komme. Som en landsdekkende og miljøbevisst organisasjon, legger vi også til rette for å følge 
møtet og avgi stemmer digitalt. Det betyr at du kan delta på tre ulike måter: 
 

1. Fysisk deltakelse i Møllergata 39, 
2. Digital deltakelse på Zoom med mulighet for å ta ordet og avgi stemme (reservert for medlemmer med 

stemmerett), eller 
3. Strømming av generalforsamling på grafill.tv (uten mulighet for å ta ordet eller avgi stemme). 

 
Hovedstyret, ordstyrer og Grafills administrasjon vil være fysisk til stede i Møllergata 39. Alle øvrige medlemmer kan 
delta fysisk, så langt plassene strekker til og man er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer derfor til tidlig påmelding. 
 
For å kunne delta på Generalforsamling – enten fysisk eller digitalt – må du melde deg på innen 18. mai 2022 kl. 12. 
Dette er nødvendig for at vi skal kunne sjekke medlemstatus og klargjøre stemmegivning og møtefasiliteter. 
Påmelding skjer ved å sende en e-post til marie@grafill.no der du angir på hvilken av de tre måtene du vil delta. 
 
Det følger av Grafills 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 betalt 
kontingent som kan delta. 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 (særlig e-post) er oppdatert 
og at kontingent er registrert betalt. 
 
På formiddagen 19. mai 2022 sender vi møtelenker til Zoom og grafill.tv til de som er påmeldt innen fristen. 
Merk at all stemmegivning vil skje gjennom Zoom. Også de som deltar fysisk i Møllergata 39 må ha med 
smarttelefon/ nettbrett/ bærbar datamaskin for å få avgitt stemme.  
 
Den foreslåtte løsningen ivaretar de organisasjonsrettslige krav til en generalforsamling, og sikrer kontroll på at 
kun medlemmer med stemmerett får avgitt stemmer. Medlemmer over hele landet får også mulighet til å delta og 
avgi stemme. Løsningen innebærer også at resultatene fra generalforsamlingen vil foreligge så snart møtet er hevet. 
Sakspapirer finnes som vanlig på samlesiden for generalforsamlingen.  
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Dersom du skal avgi fullmakt (gi en annen mulighet til å stemme på dine vegne), følger det av vedtektene § 11.4 at 
«Medlem med adgang og stemmerett, jf. pkt. 7.3, kan stemme på vegne av andre stemmeberettigede medlemmer i henhold til 
fremlagt skriftlig fullmakt. Fullmakten må klart angi fullt navn på fullmaktsgiver og fullmektig, og være signert av 
fullmaktsgiver. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter i tillegg til sin egen stemme.». For at vi skal klare å håndtere 
fullmakter i Zoom, må fullmakt som oppfyller disse kravene være oversendt oss innen påmeldingsfristen 18. mai 
2022 kl. 12. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjell Ekhorn 
Leder av hovedstyret i Grafill 
 
 
Dagsorden – ordinær generalforsamling i Grafill 2022 
 

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 2022 
9. Fastsettelse av årskontingenter for 2023 

- Vedtak årskontingent ordinære medlemmer 
- Vedtak årskontingent assosierte medlemmer 
- Vedtak årskontingent studentmedlemmer 

10. Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill 
11. Innkommet forslag fra Benjamin Hickethier 
12. Innkommet forslag fra Grafill Bergen 
13. Valg av leder til hovedstyret 
14. Valg av medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret 
15. Valg av valgkomité 
16. Valg av kontrollutvalget 
17. Valg av stipendkomité 
18. Valg av styre i Grafill Fond 
19. Valg av revisor  

 
 
 
Sak 1: Valg av ordstyrer og referent 
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Styret foreslår direktør i Fond for Utøvende Kunstnere, Mette Møller, som ordstyrer. Styret foreslår at 
administrasjonens kommunikasjonsansvarlige, Eva Boldermo Bergan, fører protokoll. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
Mette Møller velges til ordstyrer. Eva Boldermo Bergan velges til referent. 
 
 
Sak 2: Valg av to til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer 
 
Styret foreslår avtroppende medlem av hovedstyret, Anders Fabritius, og Grafills advokat, Christian Wadahl Uhlen, 
til å signere protokoll. Stemmeavgivning vil skje i Zoom Polls og kontroll av stemmer må foretas av noen som har 
administratortilgang til Zoom. Styret foreslår at Fagleder i Grafill, Benedicte Ebbesen Paulsen, og advokatfullmektig 
i Grafill, Marie Grønvik, kontrollerer avgitte stemmer. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
Anders Fabritius og Christian Wadahl Uhlen velges til å signere protokoll. Benedicte Ebbesen Paulsen og Marie 
Grønvik velges til å kontrollere avgitte stemmer. 
 
 
Sak 3: Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede 
 
Påmelding og fullmakter må være registrert innen 18. mai kl. 12. Kun de som har registrert seg innen fristen vil 
motta lenke for Zoom-møte hvor det kan avgis stemmer. Antall påmeldte og fullmakter vil avstemmes mot antall 
deltakere ved åpningen av møtet, 19. mai kl. 14.  
 
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 følger i all hovedsak rekkefølgen i Grafills vedtekter § 11.2. Generalforsamlingens utnevnelse av æres-
medlemmer er foreslått behandlet som egen sak, jf. sak 10. Det er i tillegg innkommet to medlemsforslag innen 
fristen 31.1.2022. Disse vil behandles som to separate saker, jf. sak 11 og 12.   
 
Hovedstyret fremmer følgende forslag om forretningsorden: 

 
Forretningsorden:  
I. Ordstyring: 
Ordstyreren leder møtet og påser at møtet avvikles slik kunngjort. Spørsmål/ innlegg/ forslag stilles ved å 
bruke håndsopprekningsfunksjonen i Zoom. Dette sikrer riktig rekkefølge mellom de som deltar fysisk og de 
som kun deltar digitalt.  
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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). All stemmegivning foregår i Zoom. Den som 
skal avgi stemme må derfor medbringe en egnet digital enhet som kan benytte seg av Zoom-løsningen. Det 
fattes særskilt vedtak om antallet fullmakter og stemmeberettigede under dagsordenpunkt 3.  
 
IV. Forslag:  
Forslag stilles muntlig i samsvar med punkt I. Forslagsstiller må være forberedt på å formulere forslaget 
skriftlig dersom Generalforsamlingen krever det. 
 
V. Votering:  
Votering foregår digitalt i plattformen Zoom. Voteringsløsningen er anonym. Det vil si at verken 
administrator eller møtedeltagere ser hvem som avgir hvilke stemmer. Kun det samlede antall stemmer vil 
være synlig. 
 
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.  
 
I saker der det ikke foreligger andre forslag enn styrets/ ordstyrers forslag til vedtak, spør ordstyrer først 
generalforsamlingen om noen vil stemme mot styrets eller ordstyrers forslag til vedtak. Dersom ingen stemmer 
mot, anses styrets/ ordstyrers forslag vedtatt. Dersom noen vil stemme mot forslaget, brukes 
håndsopprekningsfunksjonen i Zoom til å signalisere dette. Deretter voteres det anonymt over saken i Zoom 
Polls. 
 
Der det foreligger alternative forslag, stemmes det normalt over eventuelt avvisningsforslag først, deretter 
voteres det over det/ de mest ytterliggående forslag. Administrasjonen og ordstyrer har fullmakt til å 
samordne vedtaksforslagene.  
 
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. 
Voteringsløsningen 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 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. 
 

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 
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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 2021 med revisors beretning for Grafill – Norsk organisasjon for 
visuell kommunikasjon. 
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2021 med revisors beretning for Grafill Fond. 
Generalforsamlingen godkjenner Kontrollutvalgets rapport. 
 
 
Sak 8: Orientering om hovedstyrets budsjett for 2022 
 
Hovedstyret vedtok budsjett for 2022 på styremøte 01/22 den 12. januar 2022. Budsjettet finnes på samlesiden for 
generalforsamlingen på Grafills nettsider. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen tar hovedstyrets budsjett for 2022 til orientering. 
 
 
Sak 9: Fastsettelse av årskontingenter for 2023 
 
Grafills vedtekter § 7.1-7.2 lyder:  

«7.1 Årskontingent for ordinære-, assosierte- og studentmedlemmer fastsettes av generalforsamlingen for det påfølgende 
kalenderår.  
7.2 Med mindre generalforsamlingen særskilt fastsetter annen kontingent, reguleres kontingenten etter 
konsumprisindeksen (SSBs senest oppdaterte 12 månedersendring på tidspunktet for avholdelse av generalforsamling). 
Beløpet avrundes til nærmeste 10-krone.» 

 
Hovedstyret besluttet i styremøte 08/20 å regulere kontingenten for ordinære og assosierte medlemmer i samsvar 
med konsumprisindeksen, med virkning fra 1.1.2022. Årskontingentene er etter justeringen som følger: 

- Kontingent ordinære medlemmer kr. 1.030,- (tidligere 990,-) 
- Kontingent assosiert medlem kr. 1.030,- (tidligere 990,-) 
- Kontingent studentmedlem kr. 390,- (uendret) 

 
Hovedstyret foreslår å fortsette denne praksisen for 2023, men at kontingenten for studentmedlemmer forblir 
uendret. I samsvar med vedtektene skal senest oppdaterte 12 månedersendring på tidspunktet for avholdelse av 
generalsforsamling benyttes for justeringen. Indeksen oppdateres månedlig, og ble sist oppdatert 11. april 2022 (4,5 
%). Neste oppdatering er 10. mai 2022. Det anslås derfor en økning av kontingenten for ordinære og assosierte 
medlemmer til ca. 1.080,-.  
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
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Generalforsamlingen vedtar 1.030,- + kpi-justering som årskontingent 2023 for ordinære medlemmer.  
Generalforsamlingen vedtar  1.030,- + kpi-justering som årskontingent 2023 for assosierte medlemmer.  
Generalforsamlingen vedtar 390,- i årskontingent 2023 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. Øyvin Rannem og Rune Døli ble tildelt henholdsvis Klassikerprisen og Bokkunstprisen i 
2021. Hovedstyret innstiller derfor begge til æresmedlemmer av Grafill. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen velger Øyvin Rannem til æresmedlem av Grafill. 
Generalforsamlingen velger Rune Døli til æresmedlem av Grafill. 
 
 
Sak 11: Innkommet forslag fra Benjamin Hickethier - Diskusjonssak 
 
Medlemmet Benjamin Hickethier fremmet 24.1.2022 forslag om Grafills ansvar i klimakrisen. Forslagsstiller har 
etter samtale med Grafills administrasjon bedt om at forslaget fremmes som en diksusjonssak, med følgende 
innledning: 

“På bakgrunn av den katastofale klima- og naturkrisen vi står ovenfor, må Grafill som interesseorganisasjonen for visuell 
kommunikasjon erkjenne ansvaret sitt.  
 
Våre bransjer fremmer i stor grad forbruk og økonomisk vekst. Som samfunn kan vi ikke fortsette å forbruke like mye og på 
samme måte som før. Vi er nødt til å fase ut bruken av fossile brensler raskt, for å begrense skadevirkningene av 
klimagassutslipp. Vi må også stille spørsmål ved det generelle økonomiske vekstprinsippet.  
 
Dette er kunnskap som vi som samfunn har vært klar over i flere tiår, som har blitt bekreftet med stadig mer detaljerte 
oppdateringer fra vitenskapen. Desinformasjon og avsporingsstrategier har forhindret at verden har tatt helt nødvendige 
grep tidligere. Kommunikasjons-, markedsførings- og designbransjen har en betydelig rolle i nettopp dette. 
 
Jeg vil derfor stille et forslag til diskusjon om at Grafill etablerer en komité eller et utvalg som undersøker på hvilke måter 
Grafill som organisasjon, som fellesskap av utøvere og som engasjert samfunnsaktør burde respondere til klima- og 
miljøutfordringene. Hvordan kan Grafill hjelpe medlemmene sine å ta bærekraftige valg i hvert ledd av virksomhetene 
sine (og hvordan kan Grafill gå foran som et eksempel)? Hvordan skal Grafill forholde seg til det spesifikke ansvaret som 
vår bransje har for utviklingen av forbrukssamfunnet og dets konsekvenser? 
 
Kan et slik utvalg utvikle en strategi, formulere kriterier og en mer detaljert utforming for Grafill? 
 
Et konkret forslag, om enn bare som en begynnelse, og som en symbolsk markering, kunne vært at kommunikasjon, design 
og reklame for fossile brensler ekskluderes fra Visuelt-konkurransen. Det vil bety at innsendte bidrag som har 
oppdragsgivere innen fossile bransjer, blir avvist.” 

 
Forslagsstiller vil presentere saken nærmere muntlig i møtet, hvoretter Generalforsamlingen diskuterer saken. 
 
 
Sak 12: Innkommet forslag fra Grafill Bergen - Diskusjonssak 
 
Grafills lokallag i Bergen, ved medlemmene Kim André Fladen og Julian Slicht, fremmet 31.1.2022 forslag om at 
Grafill må legge bedre til rette for rekruttering av studenter. Forslagsstiller har etter samtale med Grafills 
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administrasjon bedt om at forslaget fremmes som en diksusjonssak, med følgende innledning: 
"Generalforsamlingen bes diskutere egnede virkemidler for rekruttering av Grafill-medlemmer i studietiden, herunder: 
- Mulighet for kontingentfritak ved innmelding, 
- Grafills tilstedeværelse på studiestedene, 
- Studentvennlige medlemsfordeler, og 
- Studentrepresentasjon i Grafills hovedstyre." 

 
Forslagsstiller vil presentere saken nærmere muntlig i møtet, hvoretter Generalforsamlingen diskuterer saken. 
 
 
Sak 13: Valg av leder til hovedstyret 
 
Grafills generalforsamling velger leder av hovedstyret i Grafill, jf. vedtektene § 11.2.11. Ifølge § 13.2 er 
funksjonstiden for styrets leder ett år. Nåværende leder av hovedstyret, Kjell Ekhorn, har vært styrets leder siden 
2019. Han ønsker ikke gjenvalg. 
 
Valgkomiteen har innstilt Managing Director i EY Doberman Norway, Behnam Farazollahi, som leder til 
hovedstyret. Farazollahi har over 15 års erfaring med markedskommunikasjon, design og innovasjon i bl.a. Dinamo, 
Jimmy Royal, ANTI og Neue Design Studio. Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet på samlesiden for 
generalforsamlingen. 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen velger Behnam Farazollahi som leder av hovedstyret i Grafill. 
 
 
Sak 14: Valg av medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret  
 
Grafills generalforsamling velger medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret, jf. vedtektene § 11.2.12. Ifølge § 
13.2 er funksjonstiden for øvrige styremedlemmer to år. Samlet funksjonstid som styreleder, varamedlem eller hoved-
styremedlem 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 2021-2022: Forslag 2022-2023:  
Leder til hovedstyret (sak 13): Leder til hovedstyret (ett år, sak 13): 
Kjell Ekhorn (2019-2020; 2020-2021; 2021-2022) Behnam Farazollahi (ny) 
  
Faste hovedstyremedlemmer: Faste hovedstyremedlemmer (to år): 
Bjørn Ivar Thomassen, nestleder (2019-2021; 2021-2023) (Bjørn Ivar Thomassen – Ikke på valg) 
Cecilie Barstad (2021-2023) (Cecilie Barstad – Ikke på valg) 
Anders Fabritius (2016-2018; 2018-2020; 2020-2022) Kim Holm (ny) 
Helge Persen (2018-2020; 2020-2022) Helge Persen (gjenvalg) 
Randi Larsen (2017-2019; 2019-2021; 2021-2023) (Randi Larsen – Ikke på valg) 
Veslemøy Holt (2016-2018; 2018-2020; 2020-2022) Synnøve Hungnes (ny) 
    
Varamedlemmer til hovedstyret: Varamedlemmer til hovedstyret (to år): 
Ragnhild Nordgård, møteplikt (2019-2020; 2020-2022) Ragnhild Nordgård (gjenvalg) 
Sara Risvåg, ikke møteplikt (2019-2021; 2021-2023) (Sara Risvåg – Ikke på valg) 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak:   
Generalforsamlingen velger Kim Holm som fast hovedstyremedlem til erstatning for Anders Fabritius. 
Generalforsamlingen gjenvelger Helge Persen som fast hovedstyremedlem. 
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Generalforsamlingen velger Synnøve Hungnes som fast hovedstyremedlem til erstatning for Veslemøy Holt. 
Generalforsamlingen gjenvelger Ragnhild Nordgård som varamedlem med møteplikt. 
 
 
Sak 15: 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 2021-2022 Forslag 2022-2023: 
Dag Solhaug Laska (2018-2020; 2020-2022) Tobias Apelgren  
Cathrine L. Finstad (2019-2021; 2021-2023) (Cathrine L. Finstad – Ikke på valg) 
Sylvia Stølan (2021-2023) (Sylvia Stølan – Ikke på valg) 
Lotte Grønneberg (2018-2020; 2020-2022) Listya Amelia 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen velger Tobias Apelgren til erstatning for Dag Solhaug Laska  
Generalforsamlingen velger Listya Amelia til erstatning for Lotte Grønneberg. 
 
 
Sak 16: 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. Valgkomiteens innstilling ligger i sin helhet på 
ligger i sin helhet på samlesiden for generalforsamlingen. 
 
Kontrollutvalget 2021-2022: Forslag 2022-2023: 
Goedele Teirlinck (2021-2023) (Goedele Teirlinck – Ikke på valg) 
Ashley Booth (2020-2022) Ashley Booth (gjenvalg) 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen gjenvelger Ashley Booth. 
 
 
Sak 17: 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 2021-2022: Forslag 2022-2023: 
Linn Eriksen (2019-2021; 2021-2023) (Linn Eriksen – Ikke på valg) 
Kristian Pedersen (2021-2023) (Kristian Pedersen – Ikke på valg) 
Rashid Akrim (2018-2020; 2020-2022) Eivind Stoud Platou (ny) 
Frode Skaren (2018-2020; 2020-2022) Åge Peterson (ny) 
Kristin Roskifte (2020-2022) Kristin Roskifte (gjenvalg) 
Anna Fiske, vara 1 (2020-2022) Anna Fiske (gjenvalg) 
Thomas Sørlie Hansen, vara 2 (2021-2023) (Thomas Sørlie Hansen – Ikke på valg) 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen velger Eivind Stoud Platou til erstatning for Rashid Akrim. 
Generalforsamlingen velger Åge Peterson til erstatning for Frode Skaren. 
Generalforsamlingen gjenvelger Kristin Roskiftte. 



Grafills generalforsamling 2022 

Generalforsamlingen gjenvelger Anna Fiske som vara 1. 
 
 
Sak 18: Valg av styre i Grafill Fond - Orienteringssak 
 
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. Som det fremgår av Valgkomiteens innstilling, er ingen av medlemmene i Grafill Fond på valg i år. Saken 
foreslås derfor behandlet som en orienteringssak. 
 
Grafill Fond 2021-2022: Forslag 2022-2023: 
Vera Pahle, leder (2017-2020; 2020-2023) Ikke på valg 
Torgeir Hjetland (2018-2021; 2021-2024) Ikke på valg 
Maria Sætre (2018-2021; 2021-2024) Ikke på valg 
Trond Bredesen (2017-2020; 2020-2023) Ikke på valg 
Halvor Nordrum, vara (2021-2024) Ikke på valg 

 
 
Sak 19: 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. 


