
 
 

Protokoll fra årsmøte 17. april 2021, virtuelt 
møte i foreningen KVANN  
  
 

1. Registrering av antall stemmeberettigede 

Det var 35 medlemmer påmeldt. Ingrid Borgny Indergaard, som sammen med Andrew 
McMillion var vert for årsmøte, registrerte 19 stemmeberettigede deltakere ved møtets start. I 
tillegg var Caroline Ålum Solberg til stede uten medlemskap og da uten stemmerett. Anne Kristin 
Wanvik kom til litt inn i møtet og fikk stemmerett videre. Andrew, Ingrid og for andre halvdel 
Bernhard Kløw Askedalen hadde ikke mulighet for å stemme siden de styrte Zoom-møtet, alle tre 
ville godkjent de avgjørelser som ble tatt, men dette er da ikke med i avstemmingen. Der det ikke 
er spesifisert ble avgjørelsen gjort ved at ingen sa seg imot, i form av å bruke håndsopprekning i 
Zoom eller å ta ordet.  
 

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet  

Lone Dybdal sa velkommen og ble valgt til ordstyrer. Bernhard ble valgt som referent og for 
protokoll-signering ble det valgt Kjell Hødnebø og Caroline Hargreaves.  

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling ble sendt ut riktig i forhold til vedtektene, sammen med dagsorden ble det godkjent av 
forsamlingen. 

 

4. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet  

Lone viste til forretningsorden som var lagt ut på nettsiden tilknyttet årsmøtet i god tid før, og 
den ble godkjent uten kommentarer. Forslaget som er i tillegg til vedtektene var begrunnet med at 
nettbasert møte ikke er egnet for lange innlegg. Forslaget var slik:  

● Møteleder skal sørge for at alle medlemmer som deltar på årsmøtet slipper til og får 
komme til orde når det er åpnet for spørsmål, innlegg eller debatt. 

● Den som legger fram og presenterer en sak eller et forslag får tale maksimalt i 10 minutter 
under hovedinnlegget / presentasjonen. Møteleder kan gi unntak for dette. Saksansvarlig 
får dessuten svare på spørsmål og delta i diskusjonen etter de øvrige reglene for taletid. 

● Hovedinnlegg fra medlemmer som ikke legger fram en sak skal maksimalt vare i 5 
minutter, med mindre møteleder gir unntak for dette. 



 
● Replikker og spørsmål og svar skal maksimalt vare i 3 minutter for hvert enkelt innlegg, 

med mindre møteleder gir unntak for dette. 
● Møteleder bestemmer når det settes strek under diskusjonen om en sak. 
● Møteleder bestemmer, eventuelt i samråd med KVANNs styreleder og nestleder, hvor 

lenge hver enkelt sak skal vare i tid og hvor lenge årsmøtet totalt skal vare og når det skal 
avsluttes. 

● Dersom årsmøtet arrangeres digitalt, kan det pga. det tekniske opplegget avvikes noe fra 
disse taletidsreglene. Møteleder bestemmer hvordan. 

 

5. Forslag til vedtektsendringer 

Lone viste til vedlegg med et forslag til små språklige rettelser på §1, 2, 4.  
Kjell Hødnebø la også fram på vegne av styret et forslag om utvidelse av § 13. Hvor opprinnelig 
tekst var: 

«§ 13 Organisering Foreningen er organisert med årsmøte, styre, revisorer og valgkomité som 
beskrevet i § 7 til § 12. Foreningens arbeide skjer gjennom undergrupper. Undergruppenes 
arbeidsmåte defineres av styret.» 

Forslaget til vedtektsendring var å legge til et nytt avsnitt, vedtekten blir da slik:  

«§ 13 Organisering Foreningen er organisert med årsmøte, styre, revisorer og valgkomité som 
beskrevet i § 7 til § 12. Foreningens arbeide skjer gjennom undergrupper. Undergruppenes 
arbeidsmåte defineres av styret. 

Foreningen, v. årsmøtet eller styret, kan ta initiativ til å samarbeide med andre foreninger og 
organisasjoner om spesielle tiltak. KVANN kan sammen med andre partnere delta i egne styrer 
for disse tiltakene og tilby å administrere tiltaket økonomisk og på andre måter. Dersom det 
søkes om særskilte midler for tiltaket, bør midlene settes på øremerket konto for tiltaket i 
KVANNs bank. Tiltakets styre bestemmer hvordan de tildelte midlene skal brukes og arbeidet 
gjennomføres. KVANNs representanter i tiltakets styre må passe på at tiltakets bruk av midler og 
arbeid ikke strider mot KVANNs formål, øvrige avtaler og innsats.» 

Argumentasjonen for dette nye avsnittet var å gjøre planene med prosjektet Schübelers nettverk 
bedre forankret i vedtektene våre. I siste setning av det nye avsnittet var det skrevet «… tiltakets 
styret må …», men dette var en skrivefeil som ble rettet før avstemming.   

Alle forslag til endringer ble godkjent uten kommentarer, hvor det var 13 som stemte og av de 
100% enighet.  

  



 
6. Godkjenning av styrets årsrapport 

Lone la kort ut om årsrapporten. Det ble kommentert at det var glemt å legge inn at det var 7 
styremøter i dette året, men ellers ros for mye aktivitet tross covid-19-pandemien med store 
samlings-restriksjoner som ble overholdt.  

Årsrapporten ble godkjent med forbehold om at styremøteantall legges inn.  
 

7.  Godkjenning av regnskap for 2020 

Rita Amundsen fremla regnskapet. Det ble spesifisert at posten gjeld- ikke utbetalt gjaldt 
fakturaer som ikke kunne bli utbetalt da regnskapet ble avsluttet i desember. 

Lone forklarte at i budsjettet for 2020 var det lagt opp til å bruke kr 40 000 av oppsparte midler, 
og dette passer bra med at vi gikk i underskudd med litt under kr 50 000 i 2020. Kjell Hødnebø 
var revisor og godkjente regnskapet, uten kommentarer. 

Regnskapet ble godkjent.  

 

8.  Fastsetting av instruks for laugsleder 

Ingrid fremla på vegne av styret et forslag på en instruks til laugsledere, slik at de vet mer om hva 
som er forventet av rollen. 

Det ble gitt forslag om å tilføye at rollen inkluderer det å oppmuntre medlemmer utover 
koordinator til å dele fagstoff i gruppen, men etter litt diskusjon fant vi at dette ble dekket godt 
nok i punkt en.   

Instruksen ble godkjent av årsmøte gitt at ordet «frøbytting» endres til noe som favner alle 
formeringsmetoder av planter: «frø- og plantebytte».  

 

  



 
9. Vedtektsendring medlemskap  

Lone la fram forslaget fra styret om å legge til prosjekt- / gårdsmedlemskap, noe som også var i 
diskusjon under sist årsmøte. Det foreslås også at familiemedlemskap utgår.  
 

Medlemskap Stemmerett Kontingent/år 
Brukerkonto nei 0 
Personlig medlem ja 250 
Familie – utgår fra 2022 ja, for alle 400 
Prosjekt / gård ved ansvarlig 
person 
Implementeres i løpet av 
2021 

ja (fra 2022)* 500 

Bedrift (støttemedlemskap) Nei 500 
 

Forslagene godkjennes, det var 14 som stemte, og av de 100% enighet.  

 

10. Fastsette honorarer og kompensasjon til styret samt ramme for særlige oppdrag 

Lone forklarte styrets forslag om å videreføre samme satser som i 2020. I 2020 fikk styret økte 
honorarer da vi ikke hadde midler til å kunne ha en egen sekretær i forening. Dette gjorde at mye 
arbeid og innsats krevdes av styremedlemmene. Situasjonen er ikke annerledes fra slik den var i 
fjor og styret må fortsatt gjøre mye arbeid som en kunne lagt på en sekretær om det var midler.  

Styrets forslag til punktene i vedtektene §7 og 10: 

«Styreleder 5000 kr 
Plantefaglig leder 5000 kr 
Økonomiansvarlig 5000 kr 
Sekretær 5000 kr (Referater, arkiv og organisasjonsmessig kontakt med medl.) 
(2000 kr for hver av de vanlige styremedlemmene) 
 
(Trekkes over budsjettlinje: Adm, drift og styrearbeid) 
 
Faste oppdrag: 
Potetkoordinator 5000 kr (Organiserer potetprosjektet) 
Web-redaktør 5000 kr (Redaktør for KVANNs hjemmeside) 
Katalogkoordinator (på vei ut) 
 
Totalt faste oppdrag: (Oppdragene trekkes over egne budsjettlinjer) 
 



 
Andre oppdrag i 2021: 
Youtube/video-redaktør: 15 000 kr 

 
Øvrig kompensasjon for arbeid, innsats eller oppdrag: 
Etter retningslinjene kan styret vedta kompensasjon for særlige oppdrag. Satser for særlige 
oppdrag vil variere avhengig av oppdragets art. Styret må vurdere dette i hver enkelt sak. 
 
Forslag til videreføring av satser for enkelte oppdrag: 
Forelesning, kurs eller webinar (dag/kveld): 5.000 kr (faglig tyngde, mer forberedelser) 
Youtube-video, webinar el.lign. av kortere varighet: 3.000 kr 
Mindre innslag i tekst, bilder eller video «snutt»: 1.000-2.000 kr» 

Under faste oppdrag ligger katalogkoordinator, hvor Kjell Hødnebø foreslo at styret gis tillatelse 
til å bestemme honorar for denne jobben.  

Forslaget inkludert innspill av Kjell godkjennes, hvor 17 stemte og av de 100% enighet.  

 

11. Arbeidsplan for 2021 

Lone framla arbeidsplanen. Hovedaktivitetene for 2021 er planlagt å være: Bytting av 
plantemateriale tidlig vår og høst, kurs hele året med unntak av juni og juli, åpne hager og 
arrangementer i sommerhalvåret, videreutvikling av database og nettløsning, Schübelers nettverk 
med oppstart på forsommeren, utvikling av laug og laugskomiteen og få dem til å bruke 
plantedatabasen.  

 
Kjell Hødnebø utdypet Schübelers nettverk-prosjektet. Prosjektet blir et partnerskap med Sopp- 
og Nyttevekstforbundet, Opplysningskontorets Fond (OVF) og mulig Botanisk hage i Oslo. Mer 
informasjon vil komme i neste nyhetsbrev, sammen med en invitasjon til å delta for aktuelle 
kandidater. Det er planlagt å holde oppstartsmøte 5 juni, trolig delvis fysisk og delvis digitalt. 
Prosjektet ønsker å inkludere prestegårder, reservathager og eventuelle private hager med 
historisk verdi. Prosjektet ønsker å belyse historiske plantearter og være en plattform for 
utprøving av nyttevekster som ikke er mye utprøvd i norsk klima. Hensikten er å vurdere om de 
kan være passende for hagebrukeren og eventuelt landbruket, slik som Fredrik Christian 
Schübeler gjorde på attenhundre-tallet i samarbeid med en rekke prestegårder spredt rundt i 
landet.  

Det ble presisert at det ikke er sterke forpliktelser ved å bli med på prosjektet i oppstarten, men 
heller en lav terskel og sakte oppbygning. Pr nå er det 2-3 prestegårder som skal starte prosjektet, 
men OVF eier en stor gruppe prestegårder og det mulig flere av disse vil bli en del av prosjektet 
etter hvert.  

Arbeidsplanen ble godkjent; 19 stemte og av dem hadde 100% godkjenning.     



 
12. Budsjett for 2021 

Lone framla forslag til budsjett fra styret og forklarte de veldig store beløpene med at vi har søkt 
på kr 417 500 ekstra av Landbruksdirektoratet selv om vi realiteten ikke forventer å få så mye, til 
sammenligning fikk vi kr 180 000 i fjor. Til vanlig har vi fått svar av Landbruksdirektoratet innen 
årsmøte, men ikke i år, det ble derfor bedt om at styret får fullmakt til å justere budsjettet 
ettersom hva vi får av midler.  

Det ble foreslått av et medlem om å videre også søke midler fra fylkeskommuner. Samtidig som 
det ble satt spørsmål ved-om det var et poeng i å søke så mye midler, dette ble besvart med at vi 
har fått signaler på at det kan være mer midler tilgjengelige i år.   

Budsjettet ble godkjent;17 stemte og av dem hadde 100% godkjenning.  

 

13.  Godkjenning av instruks for valgkomite 

Susanne Friis Pedersen framla innstillingen til valgkomiteen. 

Andrew la inn benkeforslag om å bytte ut Lasse Elden og Christer Norman fra varamedlems-
rollene til Sophie Rhode og Marthe Olsen, da verken Lasse eller Christer har vært aktive i sine 
verv.  

Det nye styret ble bestående av følgende:  

Plantefaglig leder: Stephen Barstow (1 år) 
Styreleder: Lone Fedders Dybdal (1 år) 
Økonomiansvarlig: Rita Amundsen (ikke på valg) 
Øvrige medlemmer: Caroline Hargreaves (2 år), Caroline Alum Solberg (2 år), Aasta Uri (2 år), 
Ingrid Indergaard (2 år), Ragnhild Gjems (ikke på valg), Andrew McMillion (ikke på valg). 
Varamedlemmer: Sophie Rhode (2 år), Marthe Olsen (2 år), Alexander Rugert-Raustein (2 år) og 
Georg Hansen (2 år). 

Alexander velges inn med forbehold om at han tegner medlemskap i forening fortløpende, dette 
gjelder også for andre i det nye styret om de skulle mangle medlemskap.  

 Alle nye roller ble stemt over anonymt og det var ingen imot på noen av rollene.   

Til valgkomite ble Haldis Myhre Tvete og Kjell Hødnebø valgt inn, der de er sammen med 
Susanne Friis Pedersen, som ikke er på valg.    

 

  



 

 


