
Styremøte NBF Viken 02. mars 2021    Sted: Teams  
  
Til stede: Håkon Knappen, Brit Langøien, Hanne Utne og Anne Jorid Akselsen. Frafall: Gunn Eva Næss 
og Anne Jorun Bergum 

Referatet fra forrige styremøtet ble godkjent. 

1. Opprettelse av NBF Viken i Brønnøysundregisteret 
 

Nye vedtekter er sendt inn og siste styremedlem er skrevet inn. NBF Viken er dermed 
oppretta med organisasjonsnummer.  

 
2. Opprettelse av bankforbindelse 

 
Hanne Utne har vært i kontakt med DNB i forrige uke. Hanne følger opp dette.  
 

3. Nye vedtekter for NBF Viken 
 

Håkon Knappen har modifisert vedtektene til Oslo og Akershus NBF. Blant annet har han 
tatt inn noe om mønstervedtekter. Vedtektene skal lastes opp i Basecamp. De skal også 
ut på hjemmesida også. Håkon sender vedtektene til alle i styret. 
 

4. Våre kommunikasjonskanaler 
 

Nettside – her har vi en mal fra NBF sentralt. Vi kommer til å skrive noen introlinjer om 
laget. Her kan referatene fra styremøter legges. 
Facebook – Håkon skal lage et velkommen-innlegg.  
Basecamp – de nye styremedlemmene får avgjøre hvordan de vil bruke denne 
plattformen.  
Alle i styret sender et portrettbilde til Brit slik at styret kan presenteres. 2 
 

5. Valgkomite for nytt styre.  
 
Østfold: Tine Didriksen har fungert som valgkomite og hun har vervet Merethe Næss fra 
Sarpsborg bibliotek. Anne Jorid ber Tine Didriksen finne 1 person som kan stille som 
kandidat til styret fra Østfold. Fra interimstyret kan Håkon Knappen, Hanne Utne og Brit 
Langøien  stille som vara ved behov. Buskerud: Håkon Knappen og Beate Ranheim 
stiller som valgkomite.  Akershus: Usikkert da representanten ikke er til stede på 
styremøtet i dag.  
 

6. Årsmøtet 2021 
 

Dato for årsmøtet: 29. april kl. 18.00. Seinest 1 måned før årsmøtet bør årsmøtepapirene 
være på plass. Noen avklaringer må gjøres før dette. Vi trenger: 
Årsrapport., virksomhetsplan, regnskap og budsjett (vi har ingenting å berette om). Vi 
kan lage et budsjett. Håkon forhører seg med Ann Berith om hva som kreves av 
dokumentasjon av oss. Nytt styremøte tirsdag 23. mars kl. 15-16. 
 

7. Diverse 
Nytt styremøte tirsdag 23. mars kl. 15-16. 



Referent: Anne Jorid Akselsen 
 
 

 
 
Referent: Anne Jorid AKselsen 
 

 


