
Den norske avdeling
 

Referat fra generalforsamling i NØK Den norskeavdeling 2014 

 

Sted:  Steinkjer 

Dato:  29 . juli 2014 

Tilstede: 20 medlemmer 

 

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

Innkallingen ble sendt medlemmene per epost 7.7.2014. 

 

Vedtak: 

 Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 Mari Bjørke ble valgt som møteleder. 

Tone R oalkvam ble valgt som referent. 

 

2. Årsmelding og regnskap 

Årsmeldingen var sendt ut sammen med innkallingen. Mari kommenterte. Aktiviteten i 

NØK den norske avdeling har vært stor pga planleggingen av kongressen på Steinkjer 

NØK Den norske avdeling er registrert med organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret.  

 

Tone og Mari gjorde rede for økonomien. I forbindelse med kongressen har vi fått støtte 

fra TINE, Geno, Norges Forskningsråd, Delaval, Nortura (lam), Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag (buss). 

Regnskapet ble ikke behandlet. Regnskapet gjøres opp og revideres etter kongressen på 

Steinkjer.  

 

Vedtak: 

Årsmeldingen ble godkjent. Regnskapet gjøres opp etter kongressen i Steinkjer. 

 

3. Rapport fra hovedstyret 

Mari orienterte om aktiviteten i NØKs hovedstyre. Det var styremøte på Steinkjer i 

oktober 2013 der styremedlemmene planla programmet for årets kongress og så på 

kongressfacilitetene. 

 

Rapport fra hovedstyrets arbeid blir gitt i Generalforsamlingen. Den ligger også på 

noek.org/medlem.  

 

Vedtak: 

Rapporten ble tatt til orientering. 

 

4. Nye medlemmer  

Det er kommet inn flere forslag på nye medlemmer i den norske avdelingen av NØK. 6 

av disse har takket ja til å være medlem og var invitert til kongressen.  

 

Vedtak: 

Følgende seks personer tas opp som nye medlemmer: 

Hanne Solheim Hansen, Steinkjer, 1.amanuensis HiNT 

Rolf Wensbakk, Inderøy, rektor Mære Videregående skole 

Kari Lise Joarsdotter Breivik, Melsomvik, bonde 

Arnstein Røyneberg, Røyneberg, bonde 

Laila Aass, Ås, forsker 

Siri Rasmussen Lea, Varhaug, bonde 

Hans Storlien, Hamar, markedssjef Geno 
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De nye medlemmene presenterte seg. Mari ønsket de nye medlemmene velkommen som 

NØK-medlemmer. 

 

5. Valg 

Vedtak: 

Mari Bjørke ble gjenvalgt som leder  

Tone Roalkvam ble gjenvalgt som sekretær og kasserer 

Harald Volden og Anne Guro Larsgard og ble gjenvalgt som revisorer.  

 

 

8. Eventuelt 

Evaluering av årets NØK-kongress. 

Kongressen har så langt vært vellykket. Arrangementet har vært godt planlagt. Det 

praktiske har gått etter planen. Mari rettet en stor takk til alle som har bidratt i 

planleggingen og for at arrangementet skulle bli vellykket for alle deltagerne. 

 

Det ble kommentert fra Trond Spanne at det aldri har vært NØK-kongress på 

Sørvestlandet, 

 

 
Ref: 10.august 2014 

Tone Roalkvam 


