
Styremøte Viken NBF 5. januar 2021 

Til stede: Ann Berit Hulthin (NBF sentralt), Hanne Utne, Britt Langøien, Håkon Knappen, Ann Jorun 
Bergum, Anne Jorid Akselsen. 

 Frafall: Gunn Eva Næss. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Dette ble enstemmig godkjent. 

2. Konstituering av styret 
Håkon Knappen - leder 

Britt Langøien – informasjonsansvarlig 

Anne Jorid Akselsen– sekretær 

Hanne Utne: regnskap 

Anne Jorun Bergum - styremedlem 

Gunn Eva Næss - styremedlem 

3. Nedleggelse av gamle lokallag 
Østfold og Buskerud NBF må legge seg ned. Ann Berit Hulthin har dokumentet for Østfold som skal 
sendes Brønnøysundregisteret. Det er usikkert om hun har rettighetene til å legge ned lokallagene.  
Hun sjekker ut hvordan lokallagene skal legges ned. 

4. Virkeplan  
4.1. Registrere NBF Viken i Brønnøysundregistrene 
Håkon Knappen registrer NBF Viken. Alle i styret sender personnummer til leder. 

4.2 Opprette bankkonto 
Når NBF Viken er registrert i Brønnøysund og har fått organisasjonsnummer, oppretter kasserer ny 
bankkonto til NBF Viken. Tilgang til bankkonto gis til kasserer og leder. Kasserer får oversikt over 
økonomien for 2021. 

4.3. Lage forslag til nye vedtekter 
Leder lager utkast til nye vedtekter.   

4.4. Sette ned en valgkomité som kan lage forslag til medlemmer av styret for 2021-
2022 
Valgkomiteen skal lage forslag til nytt styre som skal velges på årsmøte 2021. Alle i styret tenker på 
mulige kandidater til valgkomitéen. Valgkomiteen skal bestå av tre personer, en fra hver «gammel» 
region; Akershus, Østfold og Buskerud.   

4.5. Oppdatere nettsider/Facebook 
Buskeruds Facebookside omgjøres til NBF Viken. Britt Langøien får tilgang til Buskeruds Facebookside 
av Håkon Knappen. Tilgang til nettsider gis av sekretariatet sentralt. NBF Viken må lage seg en felles 
e-post til styret. Andre regionslag og spesialgrupper har laget gmail-konto. 



 

4.6. Aktivitetstilskudd: 
Interimsstyret vil ikke igangsette aktiviteter som krever aktivitetsstøtte. NBF Viken har i tillegg penger 
fra NBF Østfold og NBF Buskerud og har dermed en buffer for aktivitet. Grunnstøtte fra NBF sentralt 
vil bli overført automatisk så snart bankkonto er på plass. NBFs sekretariat vil ta kontakt med NBF 
Oslo ang. midler som skal overføres NBF Viken fra Akershus.   

4.7. Årsmøte 
De fleste lokallag har årsmøte i mars-april. 

  

Nytt møte:  

26. januar kl. 15.00 

Håkon Knappen innkaller til møte på Teams.  

 

Referent 

Anne Jorid Akselsen 


