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Til medlemmer av Vannringen

Forening for norske vann- og miljølaboratorier

Dokumenter til årsmøte 2021
Form: elektronisk post
Dato og tid: torsdag 18.02.2021 svarfrist kl 12:00
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Agenda for årsmøtet i Vannringen 2021
1. Godkjenning av forretningsorden
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2. Godkjenning av innkalling og agenda
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3. Valg av møteleder og referent

Side 5

4. Valg av to personer til å signere protokollen
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5. Årsberetning
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6. Revidert regnskap og revisjonsberetning

Side 8

7. Budsjett
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8. Fastsettelse av kontingent

Side 8

9. Vedtektsendring

Side 8

10. Øvrige saker
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11. Valg
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Send inn motsigelser på eget skjema (protokoll) senest 18.02.21 kl 12:00. Dersom det ikke er
motsigelser, kan man forholde seg i ro.
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1. Godkjenning av forretningsorden
Forretningsordenen følger vedtektenes §5 (Årsmøte) og §12 (Vedtektsendring).
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Årsmøtet skal holdes innen
utgangen av april og innkalling sendes ut med minst en måneds varsel. Innkallingen
ble sendt ut til medlemmene på epost 14.01.2021, altså mer enn 4 uker før årsmøtet.
Forslag til vedtektsendring skal sendes ut til medlemmer minst to uker før behandling.
Hvert medlem kan møte med flere representanter men har følgende fordelingsnøkkel
for antall stemmer:
1-10 ansatte
1 stemme
11-50 ansatte
2 stemmer
> 50 ansatte
3 stemmer
Personlige medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigete.
Valgkomitèens innstilling til kandidater legges fram på årsmøtet. Det er anledning til
benkeforslag.
Forslag til vedtak:
Forretningsordenen godkjennes.
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2. Godkjenning av innkalling og agenda
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april og innkalling sendes ut med minst en måneds
varsel. Innkallingen ble sendt ut til medlemmene på epost 14.01.2021, det vil si mer enn 4
uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
• Årsberetning.
• Vedtektsendringer
• Revidert regnskap og budsjett
• Fastsettelse av kontingent
• Valg
Forslag til agenda ble bekjentgjort i innkallinga. Agenda for årsmøtet foreslåes som satt opp
på side 2 i dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Agenda for årsmøtet godkjennes.
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3. Valg av møteleder og referent
Møteleder bør være en annen person enn den som er styrets leder. Styremedlem
Torhild Hestmark (NRV IKS) foreslåes til å være møteleder for årsmøtet.
Styremedlem Bjørg Arnesen Moen (PM) foreslåes til referent.
Forslag til vedtak:
Torhild Hestmark velges som møteleder.
Bjørg Arnesen Moen velges som referent.

4. Valg av to personer til å signere protokollen
Se valgkomitèens innstilling til kandidater under sak 11 Valg.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner valgkomitèens forslag
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5. Årsberetning

Årsberetning for 2020
Medlemmer
Vannringens medlemmer er laboratorier og andre som har som hovedoppgave å utføre
fysiske analyser innen vann, miljø og næringsmidler. Personer med spesielle interesser
innen fagfeltene kan være personlig medlem. Per 31.12.2020 har Vannringen 21
medlemslaboratorier og 1 personlig medlem. Tallet er basert på
kontingentinnbetalinger for 2020. Det har ikke vært innmeldinger eller utmeldinger i
perioden.
Styret
Styret skal bestå av 4 personer som velges blant medlemmene for 2 år av gangen. Det
skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret. Styret er selvkonstituerende. I
perioden har styret bestått av Marthe Syverinsen (MjøsLab IKS), Bjørg Arnesen Moen
(personlig medlem), Torhild Hestmark (NRV IKS) og Hege Karlsen (Sintef NorLab).
Styret avholdt sitt konstitueringsmøte 13. mars 2020 og totalt har det blitt avholdt 7
styremøter siden forrige årsmøte. Møtene har blitt avholdt som videokonferanser med
unntak av ett møte, der styret møttes fysisk på Eidsvoll i september. Koronapandemien
har påvirket styrets arbeid i stor grad i perioden og mye tid har gått med til å nøye
vurdere hvordan virksomheten kan foregå på en smittevernmessig forsvarlig måte.
Dette har ført til stadig endringer og justeringer av planer.
Det er forholdsvis mye aktivitet mellom styremøtene, siden styret også tar seg av
driften av foreningen. Styremedlemmer tar seg av informasjonsarbeid, økonomi,
kontakt med medlemmer, pålagte formaliteter i tillegg til Vannringens hovedaktivitet;
seminaret.
Seminar 2020
Seminaret ble arrangert i Oslo på Radisson Blu Scandinavia Hotel fra 13.-14. februar
2020. Vannringens 30 års jubileum ble markert med en flott og påkostet festmiddag
med tre retter, festtale og underholdning torsdag kveld. Totalt deltok 46 personer på
seminaret der noen hadde flere roller blant 4 styremedlemmer, 1 valgkomitèmedlem,
29 representanter fra 15 medlemmer, 7 foredragsholdere, 12 representanter fra 7
leverandører og 1 journalist.
Alle begivenheter foregikk i samme lokale, både foredrag, årsmøte,
leverandørutstillinger og festmiddag, noe som fungerte godt. Evalueringen viser at
deltakerne var meget fornøyd med faglig innhold, geografisk plassering og
hotellfasiliteter. Temaer for foredragene var basert på ønsker fra medlemmer. Styret
ønsker at alle medlemslaboratorier hadde vært representert og leverandørene melder
tilbake at et større deltakerantall vil gjøre seminaret mer interessant for dem.
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Årsmøte 2020
Ordinært årsmøte for 2020 ble arrangert 13.02.2020 kl 15:45- 16:15 på Radisson Blu
Scandinavia Hotel i Oslo i forbindelse med seminaret. 23 personer var tilstede; 12
medlemmer med 18 stemmer, 1 observatør, 4 styremedlemmer og 1
valgkomitèmedlem. Årsmøtet forløp stille og rolig med gjennomføring av agendaen,
der èn vedtektsendring ble vedtatt og ett nytt medlem ble valgt til styret.
Forslag til vedtak:
Årsberetning for styreperioden 2020 taes til etterretning.

Side 8 av 9

6. Revidert regnskap
Se vedlegg 1
7. Budsjett
Se vedlegg 1
8. Fastsettelse av kontingent
Vedtektenes §8 beskriver organisasjonens kontingenter. Medlemmer betaler en årlig
kontingent og endring i kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Styret foreslår å beholde kontingenten uendret for 2021

Forslag til vedtak:
Kontingenten videreføres uten økning.

9. Vedtektsendring (§10)
Forslag til endring av vedtektene skal behandles på årsmøte, og må være innsendt til
styret minst 1 måned før behandling. Styret har ikke mottatt endringsforslag fra
medlemmer og stiller heller ikke selv forslag om endring i vedtekter.
Ingen forslag til vedtak.
10. Øvrige saker
Styret har ikke mottatt øvrige saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet. Styret
har ikke øvrige saker som må behandles av årsmøtet.
Ingen forslag til vedtak.
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11. Valg av
Årsmøtet skal avholde valg av
• Styre
• Revisor
• Valgkomité
• 2 til å underskrive referat fra årsmøtet
Valgkomiteens innstilling til kandidater legges herved frem for årsmøtet, se vedlegg 2.
Det er anledning til å komme med benkeforslag.

