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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2020 I
NORSK AMERICANA FORUM
Sted:
Dato:
Tilstede:

Norsk Americana Forum / Teams
23. August 2021 kl 17.00 – 18.30
8 styremedlemmer og to medlemmer på Teams

1. Åpning v/leder
Kari Meyer ønsket alle velkommen. Det var totalt 10 personer tilstede med styremedlemmer og andre.
2. Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjent for medlemmer over 15 år.
3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
4. Valg av møtedirigent
Claudia Scott ble valgt som møtedirigent.
5. Valg av møtereferent
Vibeke Sjøvold ble valgt som møtereferent.
6. Valg av to til å underskrive protokollen
Bjørn Kulseth og Vibeke Sjøvold ble valgt til å underskrive protokoll.
7. Årsberetning 2020
Kari Meyer leste opp hovedpunktene av hva som skjedde i 2020.
Årsberetning ble godkjent.
8. Regnskap 2020
Kari Meyer gikk igjennom regnskapet for 2020. Regnskapet ble godkjent.
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9. Styrets innstillinger og foreslåtte saker til årsmøtet:
• Nye vedtekter
Kari Meyer leste igjennom forslag til nye vedtekter. De nye vedtektene ble godkjent.
• Gjennomgang godtgjøring styremedlemmer/prosjektarbeide
Kari Meyer gjennomgikk dagens satser for godtgjøring av styremedlemmer.
Det ble bestemt at disse beholdes uendret:
- Oppdatering webside, facebook, nyhetsbrev:
- Økonomi, regnskap og medlemmer: 			

Kr 1 250.- per måned.
Kr 3 000.- per måned.

Honorarer styreleder *) og øvrige honorarer:
- Styreleder honoreres med kr 2 000.- per styremøte (+ kr 500.- for langveisfarende)
- Styremedlemmer honoreres med kr 1 000.- per styremøte (+ kr 500.- for langveisfarende)
- Varamedlemmer honoreres med kr 500.- per styremøte
- Valgkomitémedlemmer honoreres med kr 1 000.- per år
- Konsertansvarlig (planlegging og gjennomføring) kr 1 000.- per konsert
- Artikler Tom Taler kr 500.- per stk. (opptil ca kr 25 000.- per år)
*) Styret gis mandat til å vurdere og justere styreleders honorer ut i fra foreningens generelle økonomi og styreleders arbeidsområder.

10. Medlemskontigent for 2022
Medlemskontingenten er tidligere besluttet økt i 2021. På grunn av koronaen har
dette ikke blitt gjennomført. Det ble besluttet å ikke endre medlemskontingenten pga
fortsatt usikker smittesituasjon, slik at følgende satser gjelder fortsatt:
Musikermedlemskap kr 250.Støttemedlem kr 250.Band kr 500.Klubber kr 500.Festivaler kr 2 500.Plateselskap Independent kr 1 000.Major Label kr 2 500.11. Budsjett 2021
Kari Meyer gikk igjennom budsjettet for 2021. Budsjettet ble godkjent.
12. Aktivitetsplan 2021
Kari Meyer gikk igjennom aktivitetsplanen for 2021. Aktivitetsplanen ble godkjent.
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13. Valg styre / Konstituering
Styret ønsker at valgkomitéen fokuserer på å få flere kvinner inn i styret til neste årsmøte. Det er også ønskelig med yngre medlemmer i styreroller i fremtiden.
Følgende styre ble vedtatt:
Leder:						Kari Meyer			
		 				Bjørn Nilsen			
						Tom Skjeklesæther		
						Bjørn Kulseth
						Jeff Wasserman		
Vara:						Bill Booth		
						Claudia Scott		
						Tore Blestrud
						Vibeke Sjøvold		
Valgkomité:					Bill Booth
						Vibeke Sjøvold		

14. Årsmøtet ble hevet

Hemnes 23. august 2021

--------------------------------						--------------------------------Bjørn Kulseth							Vibeke Sjøvold

