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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UNG I FINANS  

Det vil bli avholdt årsmøte i Ung i Finans 30. juni 2022 kl. 16:30 hos 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 regnskap for 2021  

Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2022 

Sak 4: Medlemskontingent  

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022 

Sak 6: Behandling av innkomne forslag  

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til post@ungifinans.no innen 14. 

juni. Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 14. juni. Endelig saksliste og 

saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside (www.ungifinans.no) 22. juni.  

 

Med velling hilsen,  

Styret i Ung i Finans 

Oslo 24.05.2022 
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Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og 

protokollunderskrivere  

Følgende innkalling ble publisert på foreningens hjemmeside 24. mai 2022: 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UNG I FINANS  

Det vil bli avholdt årsmøte i Ung i Finans 30. juni 2022 kl. 16:30 hos 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 regnskap for 2021  

Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2022 

Sak 4: Medlemskontingent  

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022 

Sak 6: Behandling av innkomne forslag  

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til post@ungifinans.no innen 14. 

juni. Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 14. juni. Endelig saksliste og 

saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside (www.ungifinans.no) 22. juni.  

 

Med velling hilsen,  

Styret i Ung i Finans 

Oslo 24.05.2022 

 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og endelig saksliste godkjennes. 
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Sak 2 & 3: Godkjenning av årsmelding med regnskap for 2021 og fastsettelse av budsjett for 2022 

ÅRSMELDING FOR FORENINGEN UNG I FINANS 

for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 

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 

2000 medlemmer, hvorav ca. 45% er kvinner. Medlemstallet har vært stabilt de siste årene, 

med noen som har gått ut og nye som har kommet inn.   

 

UiF ledes per i dag av et styre på 12 personer. Styret vil i denne årsmeldingen gi en oversikt 

over:   

- Fullført årsplan for 2021  

- Organisering og sponsorer  

- Konferanser og aktiviteter i 2021  

- Nettside, sosiale medier og kontakt 

- Mediedekning  

- Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 

- Overordnet plan for 2022 

 

2. ÅRSPLAN FOR 2021  

Under følger UiFs årsplan for 2021 som gir en overordnet oversikt over de planlagte aktivitetene 

vi hadde for året.  Grunnet pandemien som kom i mars 2020, har det vært vanskelig å 

gjennomføre mye av de planlagte aktivitetene. Dette er nærmere omtalt i punkt 4.  

I 2021 var det planlagt at UiF skal avholde 4 konferanser, med forbehold om at noen av disse 

måtte avholdes digitalt grunnet pandemien som fremdeles påvirker landet i stort omfang. Tema, 

tid og sted for konferansene informeres om på foreningens hjemmeside, Facebook-gruppe samt 

på e-post til medlemmene.   

Foreningens hovedsponsorer for 2021 var Wiersholm, Econa og Finance People. Det planlegges å 

fortsette med 3-4 hovedsponsorer i årene fremover. 

 

3. ORGANISERING OG SPONSORER   

 

3.1 Styret  

Styret har i 2021 bestått av følgende personer:   

- Oda Graff (Styreleder) 

- Julie Thuestad Jacobsen (Nestleder) 

- Alexander Sæbø Løtvedt  

- Jørund Gjesvik 

- Lovise Gjerver 

- Carl-Fredrik Causevic 
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- Nora Lundstrøm 

- Gina Marie Helland Hauge 

 

Det er i 2021 avholdt 6 styremøter og et årsmøte.  

3.2 Sponsorer  

Foreningens hovedsponsorer i 2021 har vært Wiersholm, FinancePeople og Econa. 

Foreningen er godt fornøyd med samarbeidet med sponsorene. Se nærmere informasjon om 

sponsorer for 2022 i punkt 7 under.  

 

4. KONFERANSER OG AKTIVITETER I 2020 

  

4.1 Konferanser   

UiF hadde ved årsstart planlagt at UiF skulle avholde 4 konferanser, med forbehold om at 

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

omfang. Vi fulgte myndighetenes råd og tiltak i forbindelse med utbrudd av COVID-19, og 

måtte derfor justere planene underveis gjennom året. Alt i alt ble det avholdt to konferanser 

og en frokost ila 2021. Det ble avholdt en digital konferanse i samarbeid med Econa 27. april 

med tema «Lurer du på hvordan du skal få maksimalt ut av karrieren din med tanke på lønn, 

karrierevalg og prestasjon?». Det ble også avholdt en fysisk konferanse i samarbeid med 

Finance People 19. november med tema Aktivt eierskap. Det ble også avholdt en frokost for 

de som startet i arbeidslivet under korona, hvor målet var et forum hvor man kunne dele 

erfaringer og utfordringer.  

 

Alle avholdte konferanser var fullbooket. Til de ulike konferansene har det blitt hentet inn 

dyktige foredragsholdere fra et bredt spekter av selskaper, politiske partier og offentlige 

instanser, herunder:   

- Econa (Atle Kolbeinstveit) 

- Siv Jensen 

- Kjetil Andre Aamodt 

- Øvind Eriksen  - President og CEO i Aker ASA 

- Hugo Maurstad  - Investor og tidligere Partner i Altor Equity Partner 

- Svein Høgset - CEO og CIO i Incentive AS 

- Andreas S. Oulie - Managing Director, Investment Team i Fredensborg AS 

 

Oppdatert liste, inkludert med foredragsholdere fra tidligere år, kan til enhver tid finnes på 

vår hjemmeside www.ungifinans.no.  

UiF har i den aktive perioden fra 2017 til og med 2022 opplevd stor pågang i påmeldingen på 

konferansene, men foreningen har erfart at enkelte medlemmer som har fått tildelt plass 

ikke har møtt opp på selve konferansen. Styret besluttet derfor i 2018 å innføre et 

"sanksjonssystem". Dette systemet innebærer at medlemmer som er påmeldt en konferanse 

og som enten; 

(a) melder avbud under 24 timer før konferansen avholdes, eller 

(b) ikke møter opp på konferansen,  

blir ført opp på en sanksjonsliste. Oppføring på sanksjonslisten innebærer at medlemmet 

ikke får plass på neste konferanse. Denne ordningen har vi erfart reduserer antall 

http://www.ungifinans.no/
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avmeldinger de siste 24 timene før konferanse, og vi viderefører derfor sanksjonssystemet i 

2022 på alle fysiske konferanser og arrangementer. 

Videre har UiF endret påmeldingsprosedyren på konferanser. Vi har tidligere gått fra 

prinsippet "førstemann til mølla" til et system der påmeldingen står åpen i 24 timer før det 

blir gjort et tilfeldig utvalg av påmeldte medlemmer. Vi har nå tilpasset systemet slik at de 50 

første påmeldte alltid får plass, og at øvrige påmeldte blir tilfeldig valgt ut. Dette er ment 

som et tiltak for å sikre en mer rettferdig fordeling av plassene på den enkelte konferanse.   

 

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. Nytt i 2020 er at vi også har laget 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 1100 følgere, og har vist seg å være en god måte å 

dele med medlemmer og sponsorer på digitalt.  

 

6. MEDIEDEKNING 

 

1. august 2021 publiserte E24 en artikkel om påvirkningen av korona og lojaliteten til 

arbeidsgiver. Tittelen på artikkelen var: «Unge i finansbransjen ser etter ny jobb: Tror 

hjemmekontor påvirker lojaliteten til arbeidsgiver». Medlem Lars Haugen og styreleder Oda 

Graff ble intervjuet.  

 

7. REGNSKAP FOR 2020 OG BUDSJETT FOR 2021 

 

Per 31. desember 2021 hadde UiF en kontobalanse på NOK 66 764. 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 2021 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 75 000). UiFs årlige 

utgifter i 2021 var i all hovedsak knyttet til administrative utgifter og sosiale tiltak for styret.   

mailto:post@ungifinans.no
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Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 følger vedlagt årsmeldingen i henholdsvis vedlegg 1 

og vedlegg 2.  

8. OVERORDNET PLAN FOR 2022 

I 2022 er det planlagt at UiF skal avholde 3 fysiske konferanser, med forbehold om at noen 

av disse må avholdes digitalt grunnet pandemien som fremdeles påvirker landet i stort 

omfang. Tema, tid og sted for konferansene informeres om på foreningens hjemmeside, 

Facebook-gruppe samt på e-post til medlemmene.   

Styret vil i deler av 2022 bestå av opp til 12 personer, og det må derfor estimeres større 

utgifter til styret enn for vanlige år. Grunnen til at styret er så stort deler av året er en 

overgangsfase mellom erfarne medlemmer som skal 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 vil være Wiersholm og Finance People. Det letes 

aktivt etter en tredje sponsor for 2022/2023. Det planlegges å fortsette med 3-4 

hovedsponsorer i årene fremover.  

Kombinasjonen av stort styre og kun to sponsorer for 2022 resulterer i et forventet negativt 

resultat for 2022. Dette er planlagt, og anses ikke som noe problem da det er bygget oppe t 

betydelig overskudd etter to rolige år med pandemi og lite aktivitet.  

 

***  

VEDLEGG 1 – REGNSKAP FOR UNG I FINANS FY2021 

 

 

 

Inntekter Regnskap FY21

Sponsoravgifter 75 000                

Sum inntekter 75 000                

Kostnader

Administrasjon 3 843                  

Utgifter ifm møtevirksomhet 9 950                  

Hjemmeside og nettdomene 10 808                

Nettbank 6 863                  

Ung i finans - reklameeffekter 3 792                  

Sosiale tilstelninger for styret 21 093                

Andre tilstelninger 1 955                  

Strategisamling 8 050                  

Sum kostnader 66 353                

Driftsresultat 8 647                  

Finansinntekter

Renter på brukskonto -                      

Årsresultat før skatt 8 647                  
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VEDLEGG 2 – BUDSJETT FOR UNG I FINANS FY2022 

 

Forslag til vedtak: årsmelding med fullstendig regnskap for 2021 godkjennes og budsjett for 2022 

godkjennes. 

 

Sak 4: Medlemskontingent 

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

medlemskontingent.   

Forslag til vedtak: det fastsettes ikke medlemskontingent for 2022. 

 

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022 

Følgende personer innstilles til styret i UiF ved årsmøtet 2022:   

Styreleder: Oda Graff 

Nestleder: Lovise Gjerver 

Styremedlem: Nora Lundstrøm 

Styremedlem: Marte Bergo Hildal 

Styremedlem: Rolands Englands 

Styremedlem: Silje Malene Litlekalsøy Özdemir  

Styremedlem: Sondre Indbjør Jentoft 

Styremedlem: Thanesh Tharmarajah 

Inntekter Budsjett FY22

Sponsoravgifter 50 000                         

Sum inntekter 50 000                         

Kostnader

Administrasjon 4 000                           

Utgifter ifm møtevirksomhet 1 000                           

Hjemmeside og nettdomene 10 000                         

Nettbank 7 000                           

Ung i finans - reklameeffekter 5 000                           

Sosiale tilstelninger for styret 30 000                         

Fellesbilde styret 4 000                           

Strategisamling 9 000                           

Andre tilstelninger 4 000                           

Sum kostnader 74 000                         

Driftsresultat 24 000-                         

Finansinntekter

Renter på brukskonto -                               

Årsresultat før skatt 24 000-                         
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Forslag til vedtak: valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022 godkjennes. 

 

Sak 6: Behandling av innkomne forslag 

Ingen nye saker til behandling er meldt inn av Ung i Finans sine medlemmer.  

 

 

 


