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Sak 1: Innkalling og saksliste   

Følgende innkalling ble publisert på foreningens hjemmeside 05.desember 2022:  

Det vil bli avholdt årsmøte i Ung i Finans 10. januar 2023 kl. 16:3017:00 på Microsoft Teamshos 

Finansforbundet i Dronning Eufemiasgate 16. Det vil ikke bli servering på årsmøtet. 

 

Forslag til saksliste: 

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og 

protokollunderskrivere 

Sak 2: Godkjenning av årsmelding med estimert regnskap for 2022 

Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2023 

Sak 4: Medlemskontingent 

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2023 

Sak 6: Behandling av innkomne forslag  

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til post@ungifinans.no innen 27. 

desember. Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 27. desember. Endelig 

saksliste og saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside (www.ungifinans.no) 28. 

desember. 

 

Med velling hilsen, 

Styret i Ung i Finans 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og endelig saksliste godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 2 og 3: Godkjenning av årsmelding med regnskap for 2022 

 

ÅRSMELDING FOR FORENINGEN UNG I FINANS 

for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022 

v/Styret 

  

1. INNLEDNING   

 

Foreningen Ung i Finans ("UiF") ble stiftet høsten 2016 med en klar visjon om å skape et nettverk og 

en møteplass for unge i finansbransjen. Nettverket har vokst til i dag å ha over 2300 medlemmer, 

hvorav ca. 45% er kvinner. Medlemsvekst i 2022 er på ~100,  

 

UiF ledes per i dag av et styre på åtte personer. Styret vil i denne årsmeldingen gi en oversikt over:   

- Fullført årsplan for 2022 

- Organisering og sponsorer  

- Konferanser og aktiviteter i 2022  

- Nettside, sosiale medier og kontakt 

- Mediedekning  

- Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 

- Overordnet plan for 2023 

 

2. ÅRSPLAN FOR 2022  

I 2022 var det planlagt at UiF skulle avholde tre fysiske konferanser, med forbehold om at noen 

av disse måtte avholdes digitalt grunnet pandemien som fremdeles påvirket landet i stort 

omfang.  

Det var planlagt at styret vil i deler av 2022 skulle bestå av 12 personer, og det ble derfor 

estimert større utgifter til styret enn for vanlige år. Grunnen til at styret var så stort deler av året 

er en overgangsfase mellom erfarne medlemmer som skulle ut av styret, og nye medlemmer som 

har kommet inn. Dette ble ansett som nødvendig grunnet pandemien og lite aktivitet seneste år.  

Foreningens hovedsponsorer for 2022 var Wiersholm og Finance People. Det ble aktivt søkt etter 

en tredje og evt. en fjerde sponsor for 2022/2023. Det planlegges å fortsette med 3-4 

hovedsponsorer i årene fremover.  

Grunnet stort styre og kun to sponsorer for 2022 var det forventet negativt resultat for 2022. 

Dette var planlagt, og anses ikke som noe problem da det er bygget opp et betydelig overskudd 

etter to rolige år med pandemi og lite aktivitet. 

 

 

 

 



3. ORGANISERING OG SPONSORER   

3.1 Styret  

Styret har i 2022 bestått av følgende personer:   

- Oda Graff (Styreleder) 

- Lovise Gjerver (Nestleder) 

- Nora Lundstrøm 

- Sondre Jentoft 

- Thanesh Tharmarajah 

- Marte Bergo Hildal 

- Rolands Englands 

- Silje Malene Litlekalsøy Özdemir 

 

 

3.2 Sponsorer  

Foreningens hovedsponsorer i 2022 har vært Wiersholm og FinancePeople. Foreningen er godt 

fornøyd med samarbeidet med sponsorene. Se nærmere informasjon om sponsorer for 2023 i punkt 

8 under.  

 

4. KONFERANSER OG AKTIVITETER I 2020 

4.1 Konferanser   

 

I 2022 ble det avholdt tre fysiske konferanser i regi av Ung i Finans, samarbeidspartnere og 

sponsorene våre. Den første konferansen var hos NBIM torsdag 9. Juni 2022. Temaet var «Hvordan ta 

investeringsbeslutninger i en urolig verden?». Nicolai Tangen og flere fra fondets ledergruppe deltok 

på det faglige opplegget, og ble igjen for en uformell prat under det sosiale i bakgården etterpå.  

 

Våren 2022 ble kjennetegnet av uro i verdensmarkedet. Risikofaktorene er mer utpreget og 

mangefasettert enn på lenge. Geopolitikk, cyberangrep, inflasjon og klimarisiko påvirker de globale 

finansmarkedene. Oljefondets eksperter ga et innblikk i hvordan de benytter alt fra dybdekunnskap 

om selskapene til analyser om bærekraft og sosiale forhold for å ta best mulig 

investeringsbeslutninger i urolige tider.  

 

Torsdag 1. september arrangerte vi den tradisjonelle sensommerfesten i samarbeid med Wiersholm. 

100 UiF medlemmer fikk med seg faglig påfyll i auditoriet etterfulgt av mat, drikke, fest og minling på 

takterrassen i strålende vær.  

 

Det ble avholdt konferanse med Finance People på Via Vika onsdag 09.11.22 med tema “hvor skal 

dette ende?”. Dagens makroøkonomiske bilde var tema for kvelden. Krig, svært lav arbeidsledighet, 

høy inflasjon og stigende renter var noen av temaene som ble snakket om. Foredragsholderne var 

Nora Rydne og Harald Magnus Andreassen. 

 

Det ble også avholdt et mindre arrangement med foredrag og afterwork hos FCG onsdag 25.05.2022. 

Tema for kvelden blir «Hvordan kan finansbransjen akselerere det grønne skiftet? Åpenhet, 

produkter og rådgivning». 

 

 



4.2 Andre aktiviteter   

Det ble avholdt årsmøte i Ung i Finans 30. juni 2022 kl. 16:30 hos Finansforbundet i Dronning 

Eufemias gate 16. Det ble også avholdt ekstraordinært årsmøte i Ung i Finans 24. januar 2022 kl. 17 

på Microsoft Teams. 

 

Ung i Finans har også avholdt faste styremøter hver 6. uke, hvor det varierte mellom fysiske og 

digitale møter. I tillegg til dette ble det avholdt en strategisamling på Tjøme i november med fokus på 

strategien til Ung i Finans i 2023 og årene fremover.  

 

I 2022 har det blitt inngått et nytt samarbeid med Finans4Alle. Samarbeidet har som mål å oppnå et 

mer flerkulturelt finansmiljø. Vi ønsker med det å bidra til å gi alle like muligheter til å entre 

finansbransjen, uavhengig av hvilken etnisitet man har. Vi ønsker derfor at medlemmene av UiF blir 

mentor for studenter med flerkulturell bakgrunn som ønsker å starte i finans. Mentorprogrammet 

går ut på å opprette en profesjonell arena hvor motiverte nyutdannede med flerkulturell bakgrunn 

skal kunne få hjelp og veiledning rundt finansbransjen og jobbsøkerprosessen. 

 

Ung i Finans og Finans4alle ønsker at mentorordningen skal være et fleksibelt program ettersom at 

både mentorer og mentiees har travle dager. Varigheten på mentorprogrammet er i utgangspunktet 

satt til 3 måneder, men vil kunne utvides dersom det er et gjensidig ønske om dette. 

 

Det ble arrangert en padelturnering 4. april hos Nordic Padel på Økern. Denne ble betalt av Ung i 

Finans med sponsorpenger, og ble et vellykket arrangement. Vi har opprettet en ukentlig løpegruppe 

hvor medlemmer møtes og løper en tur på 7-9 km med fokus på rolig tempo og sosialisering. Det har 

blitt en liten fast gruppe med ivrige løpere, og vi jobber med å rekruttere flere på nyåret. 

 

Vi har avholdt i alt tre på en hyggelige og uformelle afterworks hvor vi har invitert alle medlemmer 

som ønsker til å delta på egen regning.   

 

5. NETTSIDE, SOSIALE MEDIER OG KONTAKT 

UiF har egen nettside (www.ungifinans.no) som jevnlig oppdateres med relevant informasjon om 

arrangementer og andre nyheter vedrørende UiF. I tillegg har foreningen en egen LinkedIn-profil og 

Facebook-side. Nettsiden og foreningens gruppe på LinkedIn og Facebook brukes aktivt til å 

markedsføre foreningens arbeid, til å nå ut til potensielle nye medlemmer, samt til å holde 

eksisterende medlemmer oppdatert om foreningens arbeid. UiF kan også nås av medlemmer på mail 

(post@ungifinans.no) og på Facebook Messenger. Begge kanaler sjekkes daglig. Ung i Finans har også 

en Instagramprofil (@Ung_i_finans) hvor vi løpende deler siste nytt fra Ung i Finans, fremmer våre 

dyktige medlemmer i forskjellige spalter og prøver å holde en mer daglig dialog med våre 

medlemmer. Profilen hadde ved årsskifte 1200 følgere, og har vist seg å være en god måte å dele 

med medlemmer og sponsorer på digitalt. 

 

6. MEDIEDEKNING 

På kvinnedagen 8. mars deltok styreleder Oda Graff i Økonominyhetene hos Finansavisen. 

I sendingen ser vi nærmere på hvordan finansnæringen ligger an. Hvorfor er det så mannsdominert i 

deler av næringen, mens det ikke er det i andre?  

Vi snakker om rekruttering, karriereveier og mer med de to gjestene fra næringen. 

mailto:post@ungifinans.no


 

7. REGNSKAP FOR 2022 OG BUDSJETT FOR 2023 

Per 31. desember 2022 hadde UiF en kontobalanse på NOK 20 865. UiF er en "non profit"-

organisasjon og skal derfor ikke akkumulere overskudd over tid. Det er likevel styrets mening at en 

kontobalanse på rundt NOK 50 000 er en fornuftig buffer på sikt. Dette vil blant annet muliggjøre 

hensiktsmessige investeringer i aktiviteter eller systemer som vil komme foreningens medlemmer til 

gode.   

I 2022 ble UiFs hovedkonferanser finansiert i sin helhet av foreningens hovedsponsorer og 

samarbeidspartnere. UiF krever ingen medlems - eller konferanseavgift fra medlemmene, og 

sponsorinntekter er foreningens eneste inntektskilde.   

Sponsorinntekt var for 2021 NOK 25 000 per hovedsponsorer (totalt NOK 50 000). UiFs årlige utgifter 

i 2022 var i all hovedsak knyttet til administrative utgifter og sosiale tiltak for styret.   

Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 følger vedlagt årsmeldingen i henholdsvis vedlegg 1 og 

vedlegg 2. 

 

8. OVERORDNET PLAN FOR 2023 

Styret har en overordnet plan om å forsøke å skape flere små, uformelle møteplasser for våre 

medlemmer i 2023. Det foreligger en plan om flere Afterwork-arrangement, flere Padel-turneringer, 

videføring av løpegruppe og vi diskuterer fortløpende ytterligere tiltak og aktiviteter.  

Vi ønsker å bedre synlighet og forutsigbarhet ovenfor våre medlemmer, og vil derfor aktivt jobbe 

med å være mer synlig, samt annonsere arrangement og samlinger tidlig og tydelig. Et «årshjul» og 

en månedsoversikt måned-for-måned skal bidra til dette.  

P.t. ser vi ut til å gå inn i 2023 med fire hovedsponsorer – Norges Bank Investment Management 

(NBIM), Finansforbundet, Wiersholm og Finance People. Dette er vi svært fornøyd med, og vi skal 

jobbe tett opp mot hver sponsor for å sikre at vi får et gjensidig utbytte av samarbeidet. En økning fra 

2 til 4 hovedsponsorer gir oss selvsagt en større oppgave i å følge opp hver sponsor og sørge for at 

alle får den synlighet de forventer og fortjener i en slik rolle.  

Det legges opp til 3 større konferanser også i 2023, i tillegg til en rekke mindre arrangement. NBIM, 

Finance People og Wiersholm vil være med-arrangør av hver sin større konferanse, mens 

Finansforbundet skal være med å arrangere flere mindre arrangement gjennom året.  

Vi starter 2023 med årsmøte 10.januar hvor det skal velges inn 3 nye styremedlemmer, for å erstatte 

3 utgående styremedlemmer. Det velges også ny leder og nestleder for UIF. Etter årsmøtet vil ingen 

styremedlemmer har sittet mer enn 1 år, og kompetanseoverføring og kontinuitet vil derfor være 

stikkord å være oppmerksom på for oss i starten av året.  

 

 

 

 

*** 



VEDLEGG 1 – ESTIMERT REGNSKAP FOR UNG I FINANS FY2022 

 

 

VEDLEGG 2 – BUDSJETT FOR UNG I FINANS FY2023 

 

Forslag til vedtak: Årsmelding med fullstendig regnskap for 2022 og budsjett 2023 godkjennes. 

 

Inntekter Regnskap FY22

Sponsoravgifter 50 000                         

Sum inntekter 50 000                         

Kostnader

Administrasjon -                               

Utgifter ifm møtevirksomhet 3 239                           

Hjemmeside og nettdomene 30 548                         

Nettbank 6 311                           

Ung i finans - reklameeffekter 10 311                         

Sosiale tilstelninger for styret 30 521                         

Fellesbilde styret 4 000                           

Strategisamling 8 589                           

Andre tilstelninger 3 627                           

Sum kostnader 97 146                         

Driftsresultat 47 146-                         

Finansinntekter

Renter på brukskonto -                               

Årsresultat før skatt 47 146-                         

Inntekter Budsjett FY23

Sponsoravgifter 102.500                      

Sum inntekter 102.500                      

Kostnader

Administrasjon 4.500                           

Utgifter ifm møtevirksomhet 1.000                           

Hjemmeside og nettdomene 12.000                        

Nettbank 7.500                           

Ung i finans - reklameeffekter 3.000                           

Sosiale tilstelninger for styret 28.000                        

Fellesbilde styret 4.500                           

Strategisamling 12.000                        

Andre tilstelninger / Diverse 5.000                           

Sum kostnader 77.500                        

Driftsresultat 25.000                        

Finansinntekter

Renter på brukskonto -                               

Årsresultat før skatt 25.000                        

Budsjett 2023 for Ung i Finans



Sak 4: Medlemskontingent 

I henhold til foreningens vedtekter § 10 skal årsmøtet diskutere og eventuelt fastsette 

medlemskontingent.   

Forslag til vedtak: det fastsettes ikke medlemskontingent for 2023. 

 

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2023 

Følgende personer innstilles til styret i UiF ved årsmøtet 2023:   

Styreleder: Sondre Jentoft 

Nestleder: Thanesh Tharmarajah 

Styremedlem: Marte Bergo Hildal 

Styremedlem: Silje Malene Litlekalsøy Özdemir 

Styremedlem: Rolands Englands 

Styremedlem: Thea Tveter 

Styremedlem: Silje Bue 

Styremedlem: Andreas Kleiven 

 

Forslag til vedtak: valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2023 godkjennes. 

 

Sak 6: Godkjenning av endrede vedtekter for Ung i Finans 

Vi har tilføyd «§13 Forbud mot bruk av narkotiske stoffer» for å sikre oss at vi kan handle dersom det 

dukker opp situasjoner med narkotiske stoffer på våre arrangementer.  

 

Forslag til vedtak: Endringene i vedtektene godkjennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 3: ENDREDE VEDTEKTER FOR FORENINGEN UNG I FINANS 

 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Ung i finans, og foreningen ble stiftet 24. november 2016. 

 

§ 2 Formål 

Skape et nettverk og et diskusjonsforum for yngre i finansbransjen. 

 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 

gjeld. 

 

§ 4 Medlemmer 

Fysiske personer som jobber innen finansnæringen i Norge kan melde seg inn i foreningen. Studenter 

kan ikke være medlem. Det er veiledende aldersgrense på 35 år for å være medlem.  

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

 

§ 6 Kontingent 

Styret skal ta opp til diskusjon og fastsette kontingent for medlemmer minimum én gang i året. 

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv i foreningen.  

 

§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes en gang i året, men valgfritt hvilken måned, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret på hensiktsmessig måte med minst én måneds varsel. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må 

være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.  

Alle medlemmer skal ha adgang til årsmøtet.  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 

én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  

Møteleder velges av årsmøtet.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.  

 



§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet teller møtelederens 

stemme dobbelt. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding 

2. Behandle regnskap i revidert stand (hvis relevant) 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Diskutere og eventuelt fastsette medlemskontingent 

5. Vedta budsjett 

6. Velge: 

 a) Leder og nestleder 

 b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) 

 c) Regnskapsfører (hvis relevant) 

  

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede 

medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 12 Styret 

Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser, strategi og handlingsplaner.  
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 

disse.  
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi. 
4. Representere foreningen utad. 
5. Forestå den daglige driften av foreningen.  
 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme 

dobbelt. Dersom et styremedlem ikke kan møte fysisk til et møte, kan vedkommende sende inn sin 

stemme på e-post til styreleder.  

Samtlige styremedlemmer har rett til å opptre og signere på vegne av foreningen, og retten skal kunne 

utøves enkeltvis.  



§ 13 Forbud mot bruk av narkotiske stoffer
 

Foreningen har nulltoleranse for bruk av narkotiske stoffer på arrangementer i regi av foreningen eller 

på annen måte i tilknytning til foreningen. Forbudet gjelder både for styremedlemmer og øvrige av 

foreningens medlemmer. Overtredelse vil medføre umiddelbar utmelding av foreningen og det vil ikke 

være anledning til å gjenoppta medlemskapet eller på annen måte delta på arrangementer i regi av 

foreningen.  

 

§ 14 Vedtektsendring
 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 

sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 

vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Styret skal forestå avviklingen.  

Ved oppløsning gis foreningens eventuelle formue til et formål som vil bidra til å fremme at yngre i 

finansbransjen i Norge skal ha et nettverk og en arena for relasjonsbygging, diskusjon og fremleggelse 

av dagsaktuelle temaer innen finans. 

Ingen av foreningens medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse ved eventuell 

oppløsning.  

 

 

 

 

 

 

 


