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REFERAT FRA STYREMØTE 26.04.2015 
 
Tilstede: Eirik Juul Jørgensen, Elisabeth Jørgenvåg, Per Martin Kjønnø. 
Mette Grødahl, Linda Sandnes og Mette Belden. 
 
Møteleder: Eirik Juul Jørgensen 
Sekretær: Linda Sandnes 
 
SAK1) Facebook-side for styret. 
 
To forslag til løsning for siden vår: 
 
* 7 medlemmer, kun de ordinære styremedlemmene. Med denne løsningen 

blir siden kun brukt til forslag styresaker og generell info. Vi må derfor 
innkalle til ordinære styremøter på alt. 

* 13 medlemmer, de ordnære+vara+observatør. Med denne løsningen kan 
siden være et fast styremøte hvor vi kan vedta saker fortløpende. Litt mer å 
tenke på her, da det er flere som ikke har stemme rett, noen har både 
forslag og stemmerett etc. Her må vi ha tunga rett i munnen! 

 
Vi stemte over løsningene og det ble 2 stemmer for 7 løsningen og 4 for 13 
løsningen. 
 
Det ble også bestemt at saker skal avgjøres ved simpelt flertall. Dersom de 
faste medlemmene med stemmerett ikke respomderer i løpet av 12 timer, trer 
varamedlemmer inn fortløpende. 
 
SAK2) Ekslusjon av medlemmer. 
 
Vi snakket om toleransegrense for å eksludere enkeltpersoner fra 
facebookgruppen vår som er lukket. Vi har bestemt følgende i forhold til dette: 
 
* Facebook er personlig og man må kunne velge selv hvem man vil legge til 

som venner/blokkere etc. 
* MEN, man skal ikke misbruke Nordmørslista sitt navn eller representere 

lista på en slik måte at dette er ømdømmeskadende. 
* Alle har et kollektiv ansvar for å rapportere enhver slik oppførsel.  
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SAK3) Fremme saker for styret. 
 
Alle stemmeberettigede kan fremme saker i styret. Medlemmer utenfor styret 
melder saker til representanter i styret. 
 
SAK4 ) Regnskap. 
 
Vi har avgjort i styret at vi ikke ansatte regnskapsbyrå, da vi ikke har økonomi 
til dette samt har egen regnskapsfører i styret, Mette Grødahl som bruker en 
gratis nettbasert løsning som holde for vårt bruk. 
 
SAK5 ) Roller. 
 
I tiden etter stiftelsesmøte hvor de ulike valg ble gjort, ser vi at noen har 
havnet litt uheldig ut i forhold til roller. Mette Belden er fra nå bare observatør 
i strategigruppen, ikke fullverdig medlem da hun får en dobbeltrolle med 
tanke på sin plass i styret. 
 
Per Martin havner også i denne dobbeltrollen, som leder av næringsgruppa, 
medlem i strategigruppen og styret. 
 
Dette løser vi ved at han regnes som inhabil i styret vedrørende saker som 
kommer fra hans gruppe i strategigruppa til styret. 1 vara trer automatisk inn 
for Per Martin i slike saker. 
 
Møte avsluttet. 
 
Sekretær for Nordmørslista 
Linda Sandnes 
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