
Protokoll fra årsmøte i VIKENBUR 20. april 2022 
 
Møtestart 18.00 Møte ble hevet 18.50 
Sted: Zoom 
Det var 49 stemmeberettigede til stede. 
 
 
 
Sak 1 Åpning 
Sigurd Vestrheim ønsket velkommen til årsmøtet. 
 

Sak 2 Valg av møteleder 
Styret foreslo leder Sigurd Vestrheim som møteleder.  
 
Vedtak: Sigurd Vestrheim ble enstemmig valgt som møteleder. 
 

Sak 3 Forretningsorden 
 
Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 

Sak 4 Valg av referent 
Styret foreslo daglig leder Kari Bjørnø Vangen.  
 
Vedtak: Daglig leder, Kari Bjørnø Vangen, ble enstemmig valgt som referent. 
 

Sak 5 Valg av to til å skrive under protokollen sammen med referent 
Styret foreslo Costance Thuv fra Viken Kristelig Folkepartis Ungdom og Linda Fladby fra 4H Akershus og Oslo. 
 
Vedtak: Costance Thuv fra Viken Kristelig Folkepartis Ungdom og Linda Fladby fra 4H Akershus og Oslo ble 
enstemmig valgt til å skrive under protokollen. 
 

Sak 6 Valg av tellekorps 
Tellekorps utgår. Dersom skriftlig valg blir aktuelt, skjer dette anonymt i egen spørreundersøkelse. 
 

Sak 7 Godkjenning av innkalling 
Varsel om årsmøte ble sendt ut på e-post til alle medlemsorganisasjoner 27. januar. Innkalling og saksliste ble sendt 
ut 23. mars. 
 
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

Sak 8 Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 

Sak 9 Årsmelding 2021-2022 
Saken ble lagt frem av styreleder Claus Tornsberg.  
 
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
 
 



Sak 10 Regnskap 2021 
Saken ble lagt frem av Sigurd Vestrheim. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor. 
 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
  

Sak 11 Opptak av nye medlemmer 
Saken ble lagt frem av Sigurd Vestrheim. 
 
Følgende organisasjoner har søkt om medlemskap i VIKENBUR: 
Buskerud krets KFUK-KFUM speidere 
 
Vedtak: Buskerud krets KFUK-KFUM speidere tas opp som medlemmer i VIKENBUR. 
 

Sak 12 Vedtektsendringer 
Saken ble lagt frem av Sigve Grøndahl Fredriksen. 
 
Styrets forslag til endring i vedtektene: 
§ 2 MEDLEMSKAP 
(2) VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for alle og 
være organisert som regionledd i hele, eller dere av Viken fylke. Medlemsorganisasjoner må ha minst tre lokallag og 
ha medlemmer i minst to kommuner i Viken fylke, samt arbeide for barn og unge under 26 år. Regionleddet må ha 
vært virksomt i minst to år. 
 
(8) Styret i VIKENBUR kan utestenge medlemsorganisasjoner som driver med svindel, juks eller på annen måte 
ødelegger tilliten til frivillige organisasjoner gjennom sin atferd. I tilfeller hvor denne fullmakten blir brukt skal styret 
fremme en sak for første ordinære årsmøte, hvor årsmøtet avgjør om styrets vedtak skal opprettholdes elle ikke. 
 
 
§ 3 ÅRSMØTET 
(1) Årsmøtet er VIKENBURs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av april. 
 
(3) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst fire av styrets medlemmer eller 1/3 av medlemsorganisasjonene 
krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst fire ukers varsel. 
 
(5) Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett kan følgende møte 
 
(7) Vedtak i andre saker enn vedtektsendringer krever alminnelig flertall i årsmøtet. Personvalg foregår skriftlig 
dersom det er flere på valg til samme verv. Ledervalg avgjøres med alminnelig flertall. Dersom ingen oppnår over 50 
% av stemmene, voteres det på ny mellom de to kandidatene med flest stemmer. 
 
 
§ 4 STYRET  
(6) 1. vara blir innkalt til styremøter og 2. vara får innkalling ved behov. Når varamedlem ikke stiller for 
styremedlemmer ved forfall har vedkommende tale- og forslagsrett i styret. 
 
 
§ 5 ARBEIDET I VIKENBUR  
(1) 
c. Arrangere årsmøte, fremlegge årsmelding, regnskap og legge frem forslag til arbeidsplan og budsjett for 
kommende år.  
d. Innstille til årsmøtet ved søknad om medlemskap i VIKENBUR. 
h. Føre protokoll over styrets vedtak. 
 
 
§ 6 VEDTEKTSENDRINGER 
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet. Med mindre annet blir bestemt trer 
vedtektsendringene umiddelbart i kraft. 



§ 7 NEDLEGGELSE  
(2) Forslag om å oppløse VIKENBUR må legges frem på et årsmøte for realitetsbehandling på neste årsmøte. Forslag 
med styrets innstilling skal sendes til årsmøterepresentantene minst fire uker før årsmøtet som skal 
realitetsbehandle saken. 
 
Vedtak: Styrets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 13 Budsjett 2022 
Saken ble lagt frem av Sigurd Vestrheim. 
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 14 Arbeidsplan 2022-2023 
Saken ble lagt frem av nestleder Asle Harald Skoglund Hvidsten.  
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Margrethe Kollerud Overskott (ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Øst) 
 
Forslag fra styret i VIKENBUR: 
Bidra til arbeidet med integrering av flyktninger fra Ukraina i frivillighet og samfunnsliv. 
 
Vedtak: Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent med foreslåtte endringer. 
 

Sak 15 Fra styret: vurdering av medlemskap 
Saken ble lagt frem av Sigurd Vestrheim. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Hadde ordet i saken: Tone Eidsvold (Eidsiva fylkeslag av Noregs Ungdomslag), Filip 
Sommerseth (Skeiv Ungdom Oslo og Akershus), Espen Sollihagen (CISV Østfold), Bjørn Harald Hval Flobekk 
(Bygdelagssamskipnaden), Asle Harald Skoglund Hvidsten (VIKENBUR), Anne Bertelsen (CISV Oslo og Akershus) og 
Kari Bjørnø Vangen (VIKENBUR). 
 
Følgende organisasjoner oppfyller ikke lenger kravene til medlemskap i VIKENBUR: 
 
Friends for Understanding  har ikke eget regionledd,    mister medlemskap 

holder til i Vestfold og Telemark 
Borg Bispedømmeråd   har ingen lokallag   endre til observatør 
Bygdelagssamskipnaden   har kun 1 lokallag   endre til observatør 
CISV Oslo Akershus   har kun 2 lokallag   endre til observatør 
Viken Kristelig Folkeparits Ungdom har kun 2 lokallag   endre til observatør 
 
Vedtak: Friends for Understanding mister sitt medlemskap i VIKENBUR. Borg Bispedømmeråd, 
Bygdelagssamskipnaden, CISV Oslo Akershus og Viken Kristelig Folkepartis Ungdom endrer status til observatør. 
 

Sak 16 Valg 
Leder av valgkomiteen Tiril Ljøstad møtte ikke opp, Sigurd Vestrheim la fram innstillingen.  
 
Styreleder, øvrige medlemmer av styret, valgkomité og revisor ble valgt ved akklamasjon. 
 
Styret sin sammensetting etter årsmøtet 
Leder  Claus Tornsberg     Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus Gjenvalg for 1 år 
Styremedlem Thea Madicken    Viken Natur og Ungdom    1 år igjen 
  Eugenie Bildsten 
Styremedlem Asle Hvidsten       Østfold KFUK-KFUM-speiderne   1 år igjen 
Styremedlem Sigve Fredriksen    Viken Sosialistisk Ungdom   Gjenvalg for 2 år 
Styremedlem Vidar Falck-Muus         Follo krets av Norges Speiderforbund  Ny for 2 år 



1. vara  Bjørn Harald Hval Flobekk   Bygdelagssamskipnaden    Ny for 1 år 
2. vara  -   -      Ny for 2 år 
 

(1. vara er fast møtende, 2. vara innkalles ved behov.) 

 
Valgkomité 
Medlem  Michael Zetterlund Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund 1 år igjen 
Medlem  Hege Pynttäri   4H Buskerud     2 år igjen 
Medlem  -   -      Ny for 3 år 
 
Leder av valgkomitéen 

Michael Zetterlund             Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund Ny for 1 år 
 
Revisor 

Elin Helene Fjellberg       Gjenvalg for 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Bjørnø Vangen 
referent 
 
 
 
 
Constance Thuv       Linda Fladby 
protokollunderskriver      protokollunderskriver  


