
Referat fra Khon Norways årsmøte 27. mars 2018 

Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent. 

 

• Styrets årsberetning. Enstemmig godkjent. Vedlagt. 

• Regnskap. Enstemmig godkjent. 

• Budsjett. Enstemmig godkjent. 

• Mottatte (innkomne) forslag. (Ingen forslag er mottatt.) 

• Vedtektsendringer. Enstemmig godkjent med følgende endring i § 1: «Statsborgere 

fra Danmark og Sverige kan tegne seg som B-medlemmer. Dette medlemskapet gir 

rettigheter begrenset til medlemskap i Khon Norways Helseordning.» Dette avsnittet 

strykes. Nye vedtekter vedlegges. 

• Valg. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtaket følger vedlagt.   

Oppsummering fra Otto Myhre, valgkomiteen: 

•  Styreleder Steinar Nodland ble valgt i 2017 for 2 år og fortsetter frem til årsmøtet 

2019. 

 

• Styremedlem Rolf Strømme gikk dessverre bort i løpet av perioden. 1. 

varamedlem Roald Kristiansen har dermed "rykket opp" og møter fast i styret frem 

til årsmøtet 2019. 

 

• 2. varamedlem Torleif Hollup ble valgt i 2017 for 2 år frem til årsmøtet 2019. 

 

 

 

Forslag til valg enstemmig vedtatt på årsmøtet 27. mars 2018:  

 

• Styremedlem Hans Trommestad er på valg i år. Han har sagt seg villig til 

gjenvalg for en ny periode frem til årsmøtet 2020. 

 

•  Styremedlem Reidar Sivertsen er på valg i år. Han har sagt seg villig til 

gjenvalg for en ny periode frem til årsmøtet 2020. 

 

• Valgkomiteens medlem Otto Myhre er på valg i år. Etter innspill fra lederen 

har han sagt seg villig til å bli valgt til styremedlem frem til årsmøtet 2020. 

 

Roger Hågensen og Edvin Jonassen har sagt seg villige, og foreslås som nye 

varamedlemmer til styret. 

 



Bjørn Arild Michelsen og Tor Hugo Antonsen har sagt seg villige, og foreslås som 

nye medlemmer av valgkomiteen. 

 

 

 

•  Styremedlem Per Fossum (også WEB-master) er på valg. Han har meddelt at 

han ikke tar gjenvalg, Han fortsetter heller ikke som WEB-master. 

 

 

I følge vedtektene skal Khon Norway ha et styre bestående av 5 faste medlemmer, inkl 

styreleder. Det skal være inntil 3 varamedlemmer, samt en valgkomite` med 3 

medlemmer. 

 

Vi mangler: Ett medlem til valgkomiteen. 

 

Steinar Nodland 


