
PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

MOSS INDUSTRI- OG NÆRINGSFORENING 2019 
 
Den 25.2.2020 klokken 15.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Moss 
Industri- og Næringsforening på Hotell Refsnes Gods i Moss.  
 
Det forelå slikt forslag til dagsorden:  
 

1. Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over antallet stemmeberettigede  
2. Valg av møteleder  
3. Godkjennelse av agenda og innkalling      
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen     
5. Godkjennelse av styrets beretning og regnskaper for 2019 
6. Styrets forslag til budsjett for 2020 
7. Fastsettelse av medlemskontingent. 
8. Saker som er forelagt av medlemmer og som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen. 
9. Valg av styremedlemmer.  
10. Valg av revisor. 
11. Valg av valgkomitémedlemmer. 

 

1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over antall 
stemmeberettigede  
Styreleder Geir Hellum åpnet møtet og ønsket velkommen. 
 
Foreningens sekretær opptok fortegnelse over stemmeberettigede.  I henhold til fortegnelsen 
var det 33 deltakere på møtet.  
 

2. Valg av møteleder  
Geir Hellum ble valgt til møteleder i tråd med foreningens vedtekter. Han overlot den videre 
ledelse av møtet til daglig leder Lars Gunnar Fledsberg. 
 
3. Godkjennelse av agenda og innkalling  
Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen 
ble erklært for lovlig satt. 
 
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen 
Geir Hellum og Finn Sundby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 
 
5. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2019, samt revisor-
beretning  
Styrets forslag til resultatregnskap for 2019, balanse per 31.12.2019 for Moss Industri- og 
Næringsforening, samt styrets og revisors beretninger for 2019 ble gjennomgått og 
enstemmig godkjent.  
 
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2019 
Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
7.  Medlemskontingent 
Det ble enstemmig vedtatt å øke medlemskontigenten med 10%.  
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8. Saker som er forelagt av medlemmer og som ønskes behandlet på 
generalforsamling 
Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene til behandling. 
 
9. Valg av nye styremedlemmer 
Valg til foreningenes styre ble gjennomført, og vedtatt i samsvar med valgkomiteens forslag: 
  

Leder Peter Christian Mollatt velges for ett år. 
Styremedlem Heidi Solstad Svendsen gjenstår 1 år. 

 Styremedlem Jon Ragnar Røed gjenvelges for 2 år. 
Styremedlem Hilde Fløgstad velges for 2 år. 
Styremedlem Dag Gløer Aarum velges for 2 år. 
Varamedlem Erik Ølstad velges for 1 år. 
 

10. Valg av revisorer 
Nils Tore Kristiansen og Ingunn Thorsen velges for 1 år som foreningens revisorer. 
 
11. Valg av valgkomitémedlemmer 
Til valgkomité for neste år ble valgt Geir Hellum som leder og Widar Salbuvik som medlem. 
 
Det forelå ingen flere saker på dagsorden og generalforsamlingen ble hevet ca. 15:30.   
 
 

Moss 25.2.2020 
 

 
 
____________________     _____________________     
 

Geir Hellum                                       Finn Sundby 
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