
Styremøte NBF Viken 26. januar 2021    Sted: Teams  
  
Til stede: Håkon Knappen, Brit Langøien, Hanne Utne, Anne Jorun Bergum og Anne Jorid Akselsen. 
Frafall: Gunn Eva Næss 

1. Opprettelse av NBF Viken i Brønnøysundregisteret  

Gunn Eva Næss har fått fritak fra styrearbeidet da hun jobber for FHI. Siden hun står i protokollen fra 
oppstartmøtet var det ikke mulig å opprette NBF Viken i Brønnøysundregisteret. Løsninga er at hun 
står oppført som styremedlem, men hun kommer ikke til å bli innkalt til møtene. Leder tar på nytt 
kontakt med Brønnøysundregisteret.  

2. Oprettelse av bankforbindelse 

For å kunne opprette bankforbindelse må NBF Viken være registrert i Brønnøysundregisteret. 
Kasserer vil ordne bankforbindelse når dette er på plass. 

Buskerud sine bankforbindelser er oppsagt. Oslo/Akershus må gjøre et skille/oppgjør. Anne Berit 
Hulthin skulle ta dette. Håkon forhører seg om dette. Østfold har avvikla og pengene er overført til 
NBF sentralt inntil videre.  
 

3. Nye vedtekter for NBF Viken 

 Håkon har sett på dette. Det var ikke så lett. De gamle nettsidene er borte. Har sporet opp de gamle 
for Buskerud og Oslo/Akershus. Brønnøysundregisteret krever at vi må ha med paragraf 7 og 8. Vi 
bruker mønstervedtektene fra NBF sentralt og justerer noe. Vi sender disse vedtektene til 
Brønnøysundregisteret. Årsmøtet tar stilling til om de skal endres. 

4. Ny Facebookside for NBF Viken. 

Brit har endra en link på siden. Fjerner det som peker mot Buskerud. Alle i styret kan få 
administratorrettigheter.  Håkon snakker med Ann Berith Hulthin om tilgang til Viken fra hjemmesida 
til NBF sentralt. Basecamp skal også ha en gruppe for NBF Viken. Dette må settes opp av 
sentralstyret. Håkon sender spørsmål om dette. Håkon har oppretta en epost adresse for oss: 
nbfviken@gmail.com 

5. Valgkomite for nytt styre 
Vi ønsker å danne en valgkomite bestående av 3 personer, én fra hvert av de gamle fylkene. Håkon 
finner 1 fra Buskerud, vi fra det gamle Østfold-laget blir enige om en person. Anne Jorunn finner 1 fra 
Akershus. Hva med å sjekke hvem som satt i valgkomiteen i de gamle lagene? 
 

6. Årsmøte 2021 
Forslag: Torsdag 29. april kl. 18. Vi tar sikte på å avholde årsmøtet digitalt på denne datoen.  
 

7. Diverse 
Referat fra forrige møte ble sendt ut under møtet. Sekretær beklager at dette ikke hadde blitt gjort i 
etterkant av forrige møte. 
Håkon skal forhøre seg med Ann-Berith Hulthin om de formelle sidene ved å legge ned lokallag.   
Nytt møte: 2. mars. Kl. 15. 
Vi holder kontakt underveis om registrering av NBF Viken.  
 
Referent: Anne Jorid Akselsen 


