
Årsmøte i Kommunikologforeningen 
 
Dato:  16.02.2013 
Sted:  Unionens lokaler i Olof Palmes gate 17, Stockholm. 
Til stede:  Se Vedlegg 1 - Deltakere årsmøtet 2013.xlsx 
Referent:  Beate Kristin Kolstad 
 
Saksnr. Sak 
1 Konstituering / Mötets öppnande 

Styreleder Rolf Cassergren ønsket velkommen og presenterte styret som var 
tilstede: Beate Lofseik, Joakim Karlsson, Beate Kristin Kolstad og Martin Jefflen. 
 
Styreleder erklærte møtet for åpnet. 
 

2 Godkjenning av innkalling / Godkännande av kallelse 

Det ble registrert 22 stemmeberettigede til stede og 4 fullmakter ble levert. 

Se Vedlegg 1 - Deltakere årsmøtet 2013.xlsx 

Innkalling og agenda/dagsorden ble godkjent. 
 

3 Valg av referent / Val av sekreterare  
 
Beate Kristin Kolstad ble foreslått av styret. 
 
Referent valgt som foreslått. 
 

4 Valg av to personer til å underskrive protokollen / val av justerare 

Forslag protokollunderskrivere: Mats Eriksson (svensk) og Rolf Johan Stemland 
(norsk). 
 
Protokollunderskrivere valgt som foreslått. 
 

5 Valg av ordstyrer, dirigent / val av ordförande för mötet 

Forslag: Martin Jefflen 
 
Møteleder/ordstyrer ble valgt som foreslått. 
 

6 Valg av tellekorps / val av rösträknare 

Forslag på samme personer som valgt til protokollunderskrivere: Mats Eriksson 
og Rolf Johan Stemland. 

Tellekorps valgt som foreslått. 
 
 
 



Saksnr. Sak 
7 Styrets årsberetning 2012 / Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 

Orientering fra styret ved Rolf Cassergren om 

• styrets arbeid i året som har gått 
• styrets tanker for 2013 

Se Vedlegg 2 a) – Styrets årsberetning 2012 
 
Ordfører Martin Jefflen satte rammer for videre prosess om å gå igjennom saksnr. 
7, 8, 9 og 10 før godkjenning. 
 

8 Kvalitetsutvalgets årsberetning 2012 / verksamhetsberättelse 2012 

Se Vedlegg 3 - Kvalitetsutvalgets årsberetning 2012 

Rapporten ble vist med projektor på storskjerm, og lest igjennom. Dette da 
kvalitetsutvalget ikke kunne stille med representanter på årsmøtet. 

Etter gjennomlesing var ordet fritt (spørsmål og kommentarer til rapporten). 

Oppsummert: for fremtiden ønsker årsmøtet en mer detaljert redegjørelse fra 
kvalitetsutvalget om arbeidet som har pågått under året. 
 

9 Presentasjon av regnskap for 2012 / Presentation av räkenskaper 2012 

Se Vedlegg 2 a) og b) - Styrets årsberetning 2012 og Noter till 
Kommunikologföreningens intäkter.jpg 

Styret ved Joakim Karlsson presenterte regnskapet for 2012. 

10 Revisorns avrapportering 

Se Vedlegg 4 – Revisionsberättelse Kommunikologföreningen 2012 
 

11 Ansvarsfrihet for styret  

Årsmøtet godkjente saksnr. 7, 8, 9 og 10. 
 
Ansvarsfrihet for styret ble vedtatt. 
 

12 Budsjett for 2013 / Budget för 2013 

Foreslåtte prinsipper som for 2012: Foreningen skal ikke gå med underskudd, og 
medlemmer skal ikke ta økonomisk risiko på vegne av foreningen. 
Medlemsarrangementer skal prises ut fra selvkost med et tillegg for å ivareta 
risiko og bygge opp en buffer til å kunne ta noe økonomisk risiko i forbindelse 
med arrangementer. Kongressen september 2013 er et viktig arrangement. 
Beholde medlemskontigenten på NOK/SEK 200 per medlem. 
 
Årsmøtet godkjente styrets forslag. 



Saksnr. Sak 
13 Förslag fra styrelsen till uppdatering av föreningens stadgar 

Styret ved Martin Jefflen redegjorde for bakgrunnen for, og foreslåtte endringer i 
vedtekter. Se Vedlegg 5 – Styrets utkast til mulige vedtektsendringer.docx 
 
Punkter som ble gått igjennom: 

• Virsomhetsår 
• Medlemsavgift 
• Redusert avgift ved innmelding 
• Kongressen 
• Tidspunkt for årsmøte 
• Kvalitetsutvalget och styret (§18). 
• Varamedlem 
• Styrets sammensetting 
• Redaksionelle endringer 

 
Det ble også gått igjennom noen vedtektsendringer som styret ikke foreslår, men 
som ble diskutert på årsmøtet (se Vedlegg 5). 
 
Det ble gått igjennom Vedlegg 6 – Kommentarer til vedtektsendringer for 
Kommunikologforeningen.docx fra Toril Heglum som var et motforslag til styrets 
forslag om endring i organisatorisk struktur for kvalitetsutvalget. 
 
Årsmøtet stemte på forslaget fra styret om en kvalitetsansvarlig som inngår i 
styret og forslaget fra Toril Heglum om å beholde kvalitetsutvalget som det er i 
dag med en navnendring. 
 
Forslaget fra styret om endring i punktet ” Kvalitetsutvalget och styret (§18)” ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over å beholde vedtektene som de var og nye foreslåtte vedtekter. 
Nye vedtekter som foreslått fra styret ble enstemmig vedtatt. 
De nye vedtektene gjelder umiddelbart. 
 

14 Innkomne forslag / Inkomna motioner 

Se Vedlegg 7 – Motioner fra Ylva Gradin.docx 

Motionene ble gått i gjennom på årsmøtet. 

Motion 1 og motion 2 i vedlegg 7 ble avslått. 

15 Valg av styre på 5 medlemmer og representanter for ulike arbeidsoppgaver 
 
Styreleder og styremedlemmer – forslag fra valgkomiteen: 
 
Leder:  

• Beate Lofseik, 1 år 
 
Styrets kvalitetsansvarlig: 

• Lene Nyhus 2 år (nyval) 
 




