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REFERAT FRA DIGITALT ÅRSMØTE 12. MARS 2022 
 
Antall påmeldte: 54  
 
VELKOMSTORD V/FORBUNDSLEDER  
 
Monica Boracco ønsket velkommen.  
 
Det ble deretter holdt ett minutts stillhet for Ukraina. 
Det vil bli holdt en minnemarkering over medlemmer som har gått bort siden sist når vi møtes 
fysisk på årsmøtets del 2 i juni. 
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TO TIL Å UNDERTEGNE REFERATET SAMT 
TELLEKORPS 
 
Ordstyrer:     Nina Grünfeld 
Referent:    Eli Bangstad     
Til å undertegne referatet:  Ragnhild Lund og Andreas Markusson 
 
ORIENTERING VED FORBUNDSLEDER 
 
Monica Boracco orienterte om aktuelle saker.  
Hovedsaker var kompensasjonsordningen for dramatikeres tapte royaltyinntekter, 
insentivordningen for ny norsk dramatikk, ‘gullalderen for norske oppføringer’, forutsigbarhet i 
bibliotekvederlaget etter voldgiften samt status for avtaleforhandlingene. 
 
UTKAST TIL ÅRSMELDING 2021 
 
Årsmeldingen ble gjennomgått av ordstyrer. Det ble redegjort for feil i den utsendte 
årsmeldingen. Feilene rettes opp, og korrekt årsmelding legges ut på forbundets nettsider samt 
arkiveres. Regnskapet ble presentert av kontorleder. 
 
Årsmelding og regnskap 2021 ble godkjent. 
 
PRESENTASJON AV BUDSJETT FOR 2022 
 
Eli Bangstad presenterte budsjettet. Det ble redegjort for usikkerheten i påvente av hvordan  
gjennomføringen av Lov om kollektiv forvaltning av rettigheter vil slå ut. Revidert budsjett vil  
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bli lagt frem på ekstraordinært årsmøte i juni. 
 
Budsjettet ble vedtatt. 
 
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET, UTVALG OG KOMITEER 
 
Leder av valgkomiteen, Line Fougner Christensen presenterte valgkomiteens innstilling. 
 
VALG AV LEDER ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG: 
 
Ellisiv Lindkvist ble valgt til ny leder ved akklamasjon 
 
VALG AV NESTLEDER ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG: 
 
Øyvind Rune Stålen ble valgt til ny nestleder ved akklamasjon 
 
VALG AV ØVRIG STYRE ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG: 
 
Øvrig styre ble valgt som innstilt ved akklamasjon 
 
STYRETS SAMMENSETNING ETTER VALGET: 
 
Styreleder:  Ellisiv Lindkvist  ny for to år 
Nestleder:  Øyvind Rune Stålen  ny for to år 
   Ragnhild Tronvoll  gjenvalgt for to år 
   Geir Meum Olsen  ett år igjen av perioden1 
   Nina Wester   ett år igjen av perioden 
   Vegard Steiro Amundsen ett år igjen av perioden 
   Kristin Bjørn   ett år igjen av perioden 
   Terje Solli   ny for to år 
 
Varamedlem:  Mette Karlsvik  ett år igjen av perioden 
   Trond Morten K. Venaasen ny for to år 
 
VALG AV STIPENDKOMITEEN ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG: 
 
Medlemmer:  Hanne Ramsdal  ett år igjen av perioden 
   Anne-Karen Hytten  ny for to år 
   Christopher Pahle  ny for to år 
   Mona Hoel   ny for to år 
   Martin Lund   ny for ett år2 
 
Stipendkomiteen ble valgt som innstilt ved akklamasjon 
 
 
 

 
1 Meum Olsen går fra nestleder med ett år igjen av perioden til ordinært styremedlem for ett år 
2 For å gjenopprette balansen samt oppfylle § 9 b) siste ledd ved neste års valg, innstilles til ett år 
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VALG AV DRAMATISK RÅD ETTER VALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Medlemmer:  Bahareh Badavi  to år igjen av perioden 
   Nelly Winterhalder  gjenvalgt for tre år 
   Per Schreiner   ett år igjen av perioden 
   Eirik Fauske   ett år igjen av perioden 
   Bjørn-Erik Hanssen  ny for tre år 
 
Varamedlem:  Toril Solvang   ny for ett år 
 
Dramatisk Råd ble valgt som innstilt ved akklamasjon 
 
VALG AV OVERSETTERUTVALGET ETTER VALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Medlemmer:  Oda Fiskum   gjenvalgt for to år 
   Kate Pendry   ett år igjen av perioden 
   Styrets representant 
 
Varamedlem:  Kathrine Nedrejord  ett år igjen av perioden 
 
Oversetterutvalget ble valgt som innstilt ved akklamasjon. 
 
VALG AV VALGKOMITEEN ETTER VALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Medlemmer:  Fredrik Høyer   ett år igjen av perioden 
   Karianne Lund  ett år igjen av perioden 
   Siri Broch Johansen  ny for to år 
   Monica Isakstuen  ny for to år    
 
Valgkomiteen ble valgt som innstilt ved akklamasjon. 
 
Norsk forfatter- og oversetterfonds årsmelding og fondets reviderte regnskap ble tatt til 
etterretning. 
 
Den påtroppende forbundslederen, Ellisiv Lindkvist, takket for tilliten. 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Ragnhild Lund (sign.)    Andreas Markusson (sign.) 


