Protokoll
Årsmøte i Norsk publikumsutvikling 2018
Tid: tirsdag 13. november 2018 kl. 17.00–18.00.
Sted: Kirsten Flagstad Salen, Hamar kulturhus
Årsmøtet var åpent for digital deltakelse via Norsk Publikumsutvikling på Facebook.
Årsmøtet kan sees i opptak ved å klikke på denne lenken.
Del 1. Årsmøte – forberedte innlegg
•

Styreleder Tor Lægreid – orienterte om grunnlaget for videre drift.

•

Direktør Ingrid Elisabeth Handeland – orienterte om planer for videre drift.

•

Cath Hume, CEO AMA – orienterte om planer for samarbeid mellom NPU og AMA i 2019.

•

Kennet Fredstie, DNOB, fremmet forslag om årlig nasjonal kulturundersøkelse.

Del 2: Årsmøte – saksbehandling
1.

Valg av møteleder
Tor Lægreid ble valgt

2.

Valg av referent og representanter til å signere protokoll
Kirsti Mathiesen Hjemdahl ble valgt som referent
Brit Holtebekk, Akershus Fylkeskommune og Erlend Bilsbak, Møre- og Romsdals
fylkeskommune signerer protokoll.

3.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste er godkjent

4.

Godkjenning av regnskap 2017 med revisorberetning
Christoffer Vassdal gikk gjennom regnskapet
Årsregnskapet er allerede sendt inn til Brønnøysund
Enstemmig godkjent

5.

Vedtektsendring: tilføyelse til formålsparagraf
Norsk publikumsutvikling skal arbeide for økt kunnskap om befolkningens motivasjon og
barrierer i forhold til kunst- og kultur-forbruk, og for økt oppslutning om våre medlemmers
tilbud gjennom kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.
Enstemmig godkjent

6.

Fastsettelse av medlemsavgift 2019
Styret foreslår ingen endring for 2019.
Enstemmig godkjent

7.

Godkjenning av budsjett 2019
Christopher Vassdal gikk gjennom vedlagte budsjett.
Enstemmig godkjent

8.

Valg av nye styremedlemmer
Leder av valgkomiteen, Thine Sletbak, presenterte hvem som er på valg. Det vil si Mocci Ryen.
Tone Østerdal innstilles som forslag til nytt styremedlem.
Tone Østerdal er enstemmig valgt

9.

Valg av valgkomite
Leder av valgkomiteen, Thine Sletbak, presenterer at Andreas landenes og Mette Blom og
henne selv innstiller Erik Aarsnes og Nina Lauvsnes som nye medlemmer. Det betyr at Andreas
Landenes og Thine Sletbak trør ut av valgkomiteen.
Enstemmig godkjent

10. Valg av revisor
Forslag om å fortsette med BDO som revisor for NPU.
Enstemmig godkjent.
Kristiansand Kommune har via streaming godkjent alle punkter fra 1-10.
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