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Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Ung i Finans 2020
Det vises til innkalling til årsmøte publisert på Ung i Finans’ hjemmesider 7. januar 2021.
Årsmøtet avholdes 8. februar 2021 kl. 17 på Microsoft Teams.

Saksliste:
Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og
protokollunderskrivere
Sak 2: Godkjenning av årsmelding med regnskap for 2020
Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2021
Sak 4: Medlemskontingent
Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2021
Sak 6: Behandling av innkomne forslag

Vedlagt følger saksdokumenter og foreningens vedtekter.

Med vennlig hilsen,
Styret i Ung i Finans
Oslo, 1. februar 2020
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Sak 1: Innkalling og saksliste
Følgende innkalling ble publisert på foreningens hjemmeside 7. januar 2021:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UNG I FINANS
Det vil bli avholdt årsmøte i Ung i Finans 08. februar 2021 kl. 17 på Microsoft Teams.
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 2020
Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2021
Sak 4: Medlemskontingent
Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2021
Sak 6: Behandling av innkomne forslag
Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til
post@ungifinans.no innen 25.januar.
Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 8.januar.
Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside
(www.ungifinans.no) 1.februar.
Med velling hilsen,
Styret i Ung i Finans

Forslag til vedtak: Innkalling og endelig saksliste godkjennes.
Sak 2 og 3: Godkjenning av årsmelding med estimert regnskap for 2020

ÅRSMELDING FOR FORENINGEN UNG I FINANS
for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020
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
2100 medlemmer, hvorav ca. 45% er kvinner. Medlemsvekst i 2020 er på ~200,
UiF ledes per i dag av et styre på åtte personer. Styret vil i denne årsmeldingen gi en oversikt
over:
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- Fullført årsplan for 2020
- Organisering og sponsorer
- Konferanser og aktiviteter i 2020
- Nettside, sosiale medier og kontakt
- Mediedekning
- Regnskap for 2020 og budsjett for 2021
- Overordnet plan for 2021
2. ÅRSPLAN FOR 2020
Under følger UiFs årsplan for 2020 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.

3. ORGANISERING OG SPONSORER
3.1 Styret
Styret har i 2020 bestått av følgende personer:
- Oda Graff (Styreleder fra og med 22.juni 2020)
- Ine Oftedahl (Styreleder frem til 22.juni 2020)
- Julie Thuestad Jacobsen (Nestleder)
- Alexander Sæbø Løtvedt
- Jørund Gjesvik
- Lovise Gjerver
- Carl-Fredrik Causevic
- Nora Lundstrøm
- Gina Marie Helland Hauge
Det er i 2020 avholdt 5 ordinære styremøter, et ekstraordinært styremøte samt én
strategisamling. Se oversikt i punkt 2 over.
3.2 Sponsorer
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Foreningens hovedsponsorer i 2020 har vært Wiersholm, FinancePeople og E24. Foreningen
er godt fornøyd med samarbeidet med sponsorene. Se nærmere informasjon om sponsorer
for 2021 i punkt 7 under.
4. KONFERANSER OG AKTIVITETER I 2020
4.1 Konferanser
UiF hadde ved årsstart planlagt fire til fem større konferanser for sine medlemmer i 2020,
men fulgte myndighetenes råd og tiltak iverksatt 12. mars i forbindelse med utbrudd av
COVID-19. Alle konferanser og øvrige aktiviteter planlagt etter 12.mars ble lagt på is, i
samråd med sponsorer og øvrige samarbeidspartnere. Foruten webinar i samarbeid med
sponsor Wiersholm i mai og digital konferanse i samarbeid med E24 i november ble det ikke
avholdt andre ordinære konferanser grunnet pandemien.
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:
- DNB
- Danske Bank
- Nordea
- Kommunalbanken
- FCG
- Clas Ohlson
- Schibsted
- E24
Oppdatert liste, inkludert med foredragsholdere fra tidligere år, kan til enhver tid finnes på
vår hjemmeside www.ungifinans.no.
Første konferanse ble avholdt 21.januar i samarbeid med #huninvesterer og DNB i DNBs
lokaler. DNB var hovedsponsor i perioden 2018-2019, og dette dannet bakgrunn for
samarbeid rundt arrangement. Tema for konferansen var Investeringer, sparing og pensjon.
Tilgjengelige plasser var i overkant av 200 og konferansen var fullbooket. Foredragsholderne
inkluderte Stian Revheim (Sparing & Pensjon, DNB), Anette Hjertø (Absolutte Investeringer,
DNB), Marius Brun Haugen (Markets Equities Client Insight & Communication, DNB) og
Behnaz Ganji (Sparing & Pensjon, DNB). Konferansier for kvelden var Runar Wiksnes
(daværende Rådgiver, Geelmuyden Kiese).
Andre og siste konferanse for året var i samarbeid med E24 og ble avholdt digitalt mandag 2.
november. Temaet for konferansen var «Hvordan bli toppleder? Gode råd på veien fra to
erfarne ledere!». Konferansens foredragsholdere var konsernsjef Kristin Skogen Lund i
Schibsted og administrerende direktør Stine Trygg-Hauger i Clas Ohlson Norge. De snakker
om endring, ledelse og å ha det gøy på veien i karrieren din. Programleder var E24journalisten Marius Lorentzen. Som avslutning ble det avholdt en liten uhøytidelig finansquiz
med tidligere E24-redaktør Gard L. Michalsen hvor det ble delt ut premier til vinnerne.
UiF har i den aktive perioden fra 2017 til og med 2020 opplevd svært 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
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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
avmeldinger de siste 24 timene før konferanse, og vi viderefører derfor sanksjonssystemet i
2021 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.

4.2 Andre aktiviteter
13. januar 2020 ble det arrangert faglunsj hos Kommunalbanken for 15 medlemmer av Ung i
Finans. Tema for faglunsjen var Grønn Finansiering. Lunsjen ble sponset av KBN
Kommunalbanken. Mentorene var Kristine Falkgård (Administrerende Direktør,
Kommunalbanken), Margrete Eilertsen (ESG Analytiker, Nordea), Gunnar Jarl Myrvang (Head
of Power & Renewable Energy, Danske Bank) og Sigbjorn Birkeland (Chief Financial Markets
Officer, Kommunalbanken).
3. mars 2020 ble det arrangert frokostseminar hos FCG. Arrangementet hadde plass til 70
medlemmer, og var fullbooket. Tema for frokostmøte var En innføring i GRC (Governance,
Risk og Compliance) og god etterlevelseskultur. Arrangementet ble sponset av FCG.
Foredragsholderne inkluderte Torgeir Lie Storberget (Managing Partner, FCG
Norge/Danmark), Alexander Schiander (Senior Manager, FCG), Rebecca Kjihl
(Associate, FCG) og Aksel Sunde Bratli (Manager, FCG).
31. mars 2020 skulle Finansnæringens dag blitt avholdt på Clarion Hotel The Hub. UiF fikk
tildelt 18 gratisbilletter til arrangementet fra Finans Norge. Billettene ble delt ut til UiFs
medlemmer samt styret. Konferansen ble avlyst 13. mars.
20. mai 2020 ble det avholdt et digitalt webinar i samarbeid med sponsor Wiersholm. Det
var ~120 medlemmer påmeldt. Tema for webinar var Den nye rekonstruksjonsloven.
Foredragsholderne inkluderte Petter Thomren Moltu (senioradvokat, Wiersholm) og Pia
Sporstøl (senioradvokat, Wiersholm).

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.
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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 600 følgere, og har vist seg å være en god måte å
dele med medlemmer og sponsorer på digitalt.
6. MEDIEDEKNING
14. februar 2020 publiserte Kampanje en artikkel om E24 sitt nye samarbeid med Ung i
Finans. Tittelen på artikkelen var «E24 sponser finansnettverk - vil nå flere unge lesere». Ine
Oftedahl (daværende Styreleder) og Julie Jacobsen (Nestleder) ble intervjuet.
16. februar 2020 publiserte E24 en artikkel om nytt samarbeid med Ung i Finans. Tittelen på
artikkelen var «E24 satser på yngre lesere: inngår partnerskap med Ung i Finans». Ine
Oftedahl (daværende Styreleder) og Julie Jacobsen (Nestleder) ble intervjuet.
21. mai 2020 publiserte Finansavisen en artikkel om vår nylig utførte spørreundersøkelse.
Tittelen på artikkelen var «Unge i finans er bekymret for egen økonomi». Ine Oftedahl
(daværende Styreleder) ble intervjuet.
22. mai 2020 publiserte Finanswatch en artikkel om vår nylig utførte spørreundersøkelse.
Tittelen på artikkelen var «Hver fjerde unge finansansatte er bekymret for egen økonomi».
Ine Oftedahl (daværende Styreleder) ble intervjuet.
17. august 2020 publiserte E24 en artikkel om utfordringene med å lede ansatte på
hjemmekontor. Tittelen på artikkelen var «Snart et halvår med hjemmekontor: - Det krever
mer av lederne». Oda Graff (styreleder) ble intervjuet.

7. REGNSKAP FOR 2020 OG BUDSJETT FOR 2021
Per 31. desember 2020 hadde UiF en kontobalanse på NOK 58 225,10. 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 2020 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 2020 NOK 25 000 per hovedsponsorer (totalt NOK 75 000). UiFs årlige
utgifter i 2020 var i all hovedsak knyttet til administrative utgifter og sosiale tiltak for styret.
Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 følger vedlagt årsmeldingen i henholdsvis vedlegg 1
og vedlegg 2.
8. OVERORDNET PLAN FOR 2021
I 2021 er det planlagt at UiF skal avholde 4 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, Facebookgruppe samt på e-post til medlemmene.
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Foreningens hovedsponsorer for 2021 vil være Wiersholm, Econa og Finance People. Det
planlegges å fortsette med 3-4 hovedsponsorer i årene fremover.
***
VEDLEGG 1 – ESTIMERT REGNSKAP FOR UNG I FINANS FY2020

Regnskap FY2020 for Ung i Finans
INNTEKTER
Sponsoravgifter
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Administrasjon
Utgifter ifm. møtevirksomhet
Hjemmeside og nettdomene
Promotering på sosiale medier
Nettbank
Ung i Finans-reklameffekter
Fellesbildet av styret
Intervju- og ansettelseskost
Sosiale tilstelninger for styret
Andre tilstelninger
Utgifter til ekstraordinære konferanser
Strategisamling
Kompetanseheving
SUM KOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER
Renter på brukskonto
ÅRSRESULTAT FØR SKATT

Regnskap FY20
75000
75 000

18 036
2 113
12 145
760
3 018
0
0
0
13 451
9 050
9 050
1 875
42 411
32 589

32 589
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VEDLEGG 2 – BUDSJETT FOR UNG I FINANS FY2021

Budsjett 2021 for Ung i Finans
INNTEKTER
Sponsoravgifter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2021
75 000
75 000

KOSTNADER
Administrasjon
Utgifter ifm. møtevirksomhet
Hjemmeside og nettdomene
Promotering på sosiale medier
Nettbank
Ung i Finans-reklameffekter
Fellesbildet av styret
Intervju- og ansettelseskost
Sosiale tilstelninger for styret
Andre tilstelninger
Utgifter til ekstraordinære konferanser
Strategisamling
Kompetanseheving
SUM KOSTNADER

34 500
10 000
12 000
1000
5000
4000
1000
1500
13 500
13 000
3000
10 000
2 000
63 000

DRIFTSRESULTAT

12 000

FINANSINNTEKTER
Renter på brukskonto
ÅRSRESULTAT FØR SKATT

12 000

Forslag til vedtak: årsmelding med fullstendig regnskap for 2020 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 2021.

Sak 5: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2021
Følgende personer innstilles til styret i UiF ved årsmøtet 2020:
Styreleder: Oda Graff
Nestleder: Julie Thuestad Jacobsen
Styremedlem: Alexander Sæbø Løtvedt
Styremedlem: Lovise Gjerver
Styremedlem: Jørun Gjesvik
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Styremedlem: Carl-Fredrik Causevic
Styremedlem: Nora Lundstrøm
Styremedlem: Gina Marie Helland Hauge
Forslag til vedtak: valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2021 godkjennes.

Sak 6: Behandling av innkomne forslag
Ingen nye saker til behandling er meldt inn av Ung i Finans sine medlemmer.
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Vedtekter for foreningen Ung i finans

§1

Foreningens navn

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

§2

Formål

Sk ape 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.
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§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.
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§ 13

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.

§ 14

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.

