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Referat fra Generalforsamling 18.03.2022 

 

 

SAKSLISTE  

Sak 1          Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 2          Valg av ordstyrer og referent  

Sak 3          Årsmelding  

Sak 4          Regnskap  

Sak 5          Fastsetting av kontingent  

Sak 6          Budsjett  

Sak 7          Valg  

Sak 8          Forslag til behandling  

 

OPPMØTE 

Antall deltakere var 8 personer i tillegg til styremedlemmene i Teaf  

Totalt 12 personer  

 

SAK 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste  

Kommentarer: Ingen/ Godkjent  

 

SAK 2 - Valg av ordstyrer og referent  

Ordfører: Kristine Glenna  

Referent: Gro Krüger  

 

SAK 3 - Årsmelding 

Felles opplesning av årsmeldingen 

Kommentarer: Positiv tilbakemelding på detaljert årsmelding.  
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SAK 4 - Regnskap  

Regnskapets periode: 16.03.2021- 28.02.2022 

Inntekter:  

 I regnskapet for 2021-2022 er det valgt å synliggjøre hva som har kommet inn 

som lokalforeningskontingent og hva som er tilskudd fra NAL.  

 Tilskuddet fra NAL er redusert.  

 I 2021 hadde Teaf 4 sponsorer. Det har blitt satt en fast sats på 2500 kr.  

 Styret valgte å ta betalt for deltakelse på julefesten 2021. Dette med bakgrunn 

i at det var et større arrangement med mer mat og drikke / julebord og lodd- 

gaver (to bøker om arkitektur).  

Utgifter:  

 Andre utgifter har gått til ny harddisk der alt som er eldre enn 5 år er lagret.  

 Loddgaver til julefesten (to bøker om arkitektur). 

Annet:  

 Corona har gitt overskudd i regnskapet. Året før ble det ikke gitt tilskudd fra 

NAL. Dette har isteden kommet inn som tilskudd i 2021- derav overskudd.  

 Nytt styre velger når neste regnskap skal avsluttes. Kommentar til dette er at 

det kan være ryddig å avslutte regnskapet slik at det følger vanlig årskalender.  

 

SAK 5 - Fastsetting av kontingent 

Kontingenten har utgangspunkt i ulike satser rundt om i landet som spenner fra 300- 

700 kr. De ulike satsene er rundet av til 500 kr uten fordelingsnøkkel.  

Kommentarer:  

 Vurdere kontingenten opp mot antall medlemmer?  

 100 medlemmer gir flere stemmer og muligens mer støtte.  

 Teaf nærmer seg 100 medlemmer.  

 Hvor mange arkitekter er det i Telemark?  

 Kjenner vi noen som ikke er medlem?  

 Kan disse verves inn?  

 Sende liste til hvert kontor?  

 Diskusjonen nasjonalt: Den jevne tilbakemeldingen er at kontingenten er litt 

dyr.  

 Se arkitektyrket opp mot politikk og viktigheten av yrket.  

 Mange kurstilbud m.m. som gir gode medlemsfordeler.  

 Det er flere foreninger med overskudd. De store foreningene går med 

underskudd. 

 Vurdere oppmøte opp mot betaling for ikke-medlemmer. Viktig med oppmøte.  

SAK 6 - Budsjett  
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I høstprogrammets studietur til Rjukan kan det bli aktuelt med betaling. Det er derfor 

lagt inn sum på studietur sammen med Leie av lokaler, servering.  

Det er lagt inn en litt romslig sum på foredragsholdere ift. hva som ble brukt i 2021. 

Det samme gjelder for leie av lokaler. Dette med tanke på endret situasjon ift. Corona 

og gjenåpning av samfunnet.  

Kommentarer:  

 Lokalt engasjement: Foto kunst, Hjellebrygga i Skien: Corona og endringer i 

boforhold.  Arrangør lurer på om Teaf vil holde et foredrag i forhold til det. Det 

nye styret kan sende en mail til arrangøren/ eller Silje Søntvedt for mer 

informasjon.  

 Får Teaf mindre tilskudd fra Nal vil det fortsatt være rom for et normalt år.  

 

SAK 7 - Valg  

Oppmøte fra sittende valgkomité: Silje Søntvedt  

 

1 Valgkomiteens begrunnelse 

Valgkomiteen har ringt rundt til ulike kontorer i Telemark for å verve inn nye 

styremedlemmer. Det har blitt valgt inn tre nye medlemmer. Håpet er at alle tre kan 

sitte i 2 år for kontinuitet i styret, selv om det i utgangspunktet skal velges to personer 

for 2 år og 1 person for ett år.  

Nye styremedlemmer:  

 Jostein Gundersen (Asplan Viak) 

 Hanne Ødesneltvedt (Børve Borchsenius) 

 Kotryna Navickaite (Børve Borchsenius)  

Vedtatt/ Velkommen til styret på vegne av valgkomiteen!  

 

2 Andre verv  

Porsgrunn kommunes byggeskikkspris:  

 Thor Arild Danielsen (ADAPT Arkitekter) - Vedtatt  

Skien kommunes byggeskikkspris:  

 Margrethe Lund (FESTE Landskap/ Arkitektur) - Vedtatt  

 

 

Kommentar: Fint med kontinuitet.  
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Rsu (Regionalt samarbeidsutvalg for Utsmykking):  

 Silje Søntvedt ønsker å avslutte sin lederstilling.  

 Berit Wiedswang ønsker å tre av som vara.  

Nye valgkandidater:  

Leder:  

 Berit Margrethe Iversen (Børve Borchsenius) vedtatt i GF.   

Vara:  

 Margrethe Staurheim (Hel Heim arkitektur) vedtatt i GF.   

 

Berit Margrethe Iversen (Børve Borchsenius) ble stemt inn som ny leder med én 

stemme.  

 

3 Valgkomiteen:  

Valgkomiteen trenger nytt medlem da Eirik Stiansen er ferdig med sin periode på 2 

år.  

 

Ny valgkandidat:  

 Kristine Glenna / vedtatt i GF.  

 

SAK 8 - Forslag til behandling 

Det ble overrukket en flaske vin til Kristine Glenna for hennes jobb som styreleder   

Det ble overrukket en flaske vin til Silje Søntvedt for hennes tidligere jobb som 

styreleder   

 

Overlappende styrearbeid:  

Kristine Glenna beholder kontakten videre ift. vårprogrammets arrangement med 

Kengo Kuma.  

 

 

 


