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Innkalling til Etisk handel Norges årsmøte 2022 

Årsmøtet er Etisk handel Norges høyeste myndighet og det kalles herved inn til årsmøte torsdag 28. 

april. kl 16.00-17.30, rett etter Etisk handel årskonferansen på Mesh Youngstorget (Møllergata 8). 

Merk at du må melde deg på separat til årsmøtet her og til årskonferansen vår (kl 11.00-15.45, 3 

deltakere for prisen av to til kr 1190) her.  Frist for påmelding er senest mandag 25. april, men meld deg 

på i god tid, da det er begrenset med plasser. Du kan også melde deg på via våre nettsider: 

arrangementer. Etter årsmøteslutt er du invitert til uformell mingling i baren på Mesh. 

Formelt om årsmøtet: Det er styreleder som innkaller til og leder årsmøtet jf. vedtektene. Forslag må 

være mottatt av styret fire uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter sendes medlemmene senest to uker 

før årsmøtet. Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer. 

Endringer i vedtekter og prinsipperklæring krever 2/3 flertall. Hvert medlem har en stemme på 

årsmøtet.  

Program torsdag 28. april kl 16.00-17.30 

1. Velkommen ved styreleder Ingvill Størksen 

2.  Årsmøtesaker (se dagsorden vedlagt på side 2) 

 

Velkommen til årsmøte 2022! 

 

Med vennlig hilsen 

 

  

Styreleder Ingvill Størksen    Daglig leder Heidi Furustøl 

 

 

 

Dagsorden, oppdatert 11.04.22 

https://etiskhandel.no/arrangementer/arsmote-etisk-handel-norge/
https://etiskhandel.no/arrangementer/etisk-handel-norge-konferansen-2022-hold-av-datoen-28-april/
https://etiskhandel.no/arrangementer/
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Etisk handel Norges årsmøte 2022 

Tid: torsdag 28. april 2022 kl. 16.00‐17.30. Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 8 

Dagsorden med styrets innstillinger: 

1. Registrering av deltakere                                                                             

Forslag til vedtak: Følgende medlemmer ble registrert til å være tilstede: 

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden      

Forslag til vedtak: Godkjent. 

 

3. Valg av to personer til å undertegne protokoll     

Forslag til vedtak: Godkjennes i tråd med forslag som legges fram på årsmøtet. 

 

4. Godkjenning av styrets årsberetning og revidert regnskap for 2021 (vedlegg: signert 

årsberetning og årsregnskap 2021, revisors beretning)                                                          

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning og revidert regnskap for 2021 godkjennes. 

 

5. Godkjenning av endringer i Prinsipperklæringen – Del II Medlemsforpliktelser, pkt B, ny 

tilleggs-setning: (vedlegg: saksfremlegg endring Prinsipperklæringen) 

Forslag til vedtak: Styret innstiller ovenfor årsmøtet godkjenning av forslag til endring i 

Prinsipperklæringen del II, pkt B: "Medlemmer skal i løpet av to år være på et objektivt definert 

kvalitetsnivå, kalt basisnivå, i aktsomhetsvurderinger". 

 

6. Andre innkomne forslag. Det er ikke kommet inn forslag til andre saker innen fristen på 4 uker 

før årsmøtet. 

 

7. Valgkomiteens innstillinger til valg av styrets leder, styre- og varamedlemmer (vedlegg: 

valgkomiteens innstilling)                                                                                                                                     

Forslag til vedtak: I tråd med valgkomitéens innstilling. 

 

8. Valg av revisor                                       

Forslag til vedtak: Valgkomiteen innstiller på RSM Norge As til å fortsette som revisor for Etisk 

handel Norge 

 

9. Valg av valgkomité                                          

Forslag til vedtak: Styret innstiller Vegard Grøslie Wennesland som medlem i valgkomiteen, for 

en periode på 3 år. 

 

 


