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Protokoll årsmøte 2020 foreningen Ung i Finans
Den 8. februar 2021 ble det avholdt et digitalt årsmøte (Microsoft Teams) i foreningen Ung i Finans.
Følgende medlemmer var tilstede på årsmøtet: Oda Graff, Julie Thuestad Jacobsen, Alexander Sæbø
Løtvedt, Jørund Gjesvik, Gina Marie Helland Hauge, Carl-Fredrik Causevic og Nora Lundstrøm.
Følgende saker forelå til behandling:
Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og
protokollunderskrivere
Alexander Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken, og redegjorde for at innkalling til årsmøtet ble rettidig
publisert på foreningens hjemmeside, samt henvist til på foreningens offisielle Facebook-side, 1.
februar 2021.
Vedtak: Innkalling og saksliste til årsmøtet 2020 ble godkjent. Alexander Sæbø Løtvedt ble valgt til
møteleder. Julie Thuestad Jacobsen ble valgt som referent. Julie Thuestad Jacobsen og Carl-Fredrik
Causevic ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.
Sak 2: Godkjenning av årsmelding med estimert regnskap for 2020 & sak 3: Fastsettelse av
budsjett for 2020

Oda Graff hadde ordet i saken. Graff redegjorde for innholdet av årsmeldingen, herunder for
konferansene og aktivitetene til foreningen det siste året. Estimert regnskap for 2020 ble gjennomgått
av Graff. Fastsettelse av budsjett for 2021 ble gjennomgått, med redegjørelse av enkelte poster.
Vedtak: Årsmelding, estimert regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ble godkjent. Styret ble gitt
fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i årsregnskapet for 2020 med hensyn til eventuelle utelatte
fakturaer/utgifter som kreves for å ferdigstille regnskapet.
Sak 4: Medlemskontingent
Alexander Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken. Sæbø Løtvedt redegjorde for at årsmøtet i henhold til
foreningens vedtekter § 10 skal diskutere og eventuelt fastsatte medlemskontingent. Styret har
foreslått at det ikke fastsettes medlemskontingent for 2021.
Vedtak: Det fastsettes ikke medlemskontingent for 2021.
Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2020
Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken og redegjorde for styrets innstilling til styreleder, nestleder og
styremedlemmer.
Vedtak: Oda Graff fortsetter som styreleder i foreningen. Julie Thuestad Jacobsen fortsetter som
nestleder i foreningen. Jørund Gjesvik, Lovise Gjerver, Alexander Sæbø Løtvedt, Nora Lundstrøm,
Carl-Fredrik Causevic og Gina Marie Helland Hauge fortsetter som styremedlemmer i foreningen.
Samtlige styremedlemmer har fullmakt til å signere på vegne av foreningen.
Sak 6: Behandling av innkomne forslag
Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken og redegjorde for at ingen av foreningens medlemmer hadde meldt
inn saker til årsmøtet for 2020.
Alle vedtakene var enstemmige.

