
ÅRSMØTE I LNM 2020 
 
Tirsdag 24. mars kl 17.00 
Landsforeningen Norske Malere, Kongens gate 2, 0153 Oslo. 
 
 
 

DAGSORDEN   
 
1. Valg av møteleder, 2 referatgodkjennere og tellekorps  

2. Godkjenning av dagsorden  

3. Årsberetning  

4. Revisors beretning  

5. Valg av revisor 

6. Styret anbefaler at Vekst revisjon AS gjenvelges  

7. 1 styremedlem til valg 
 Forslag til nytt styremedlem innstilt av nominasjonsutvalget (lenke til 
 motivasjonsbrev vedlagt i mailen): 
  Liv Tandrevold Eriksen 
  Erlend G Wold 
  Inga Sund Hofset 
 
8. Valg av nominasjonskomité. Til valg pa ̊ nominasjonsutvalg godtas benkeforslag. 

9. Endring av vedtekter punkt 6 (nominasjonsutvalg).  

 Til fjorårets årsmøte fremmet styret denne saken. Pga av diskusjon og 
 problematisering av den foreslåtte praksisen ble saken likevel ikke behandlet av 
 årsmøtet. Nærmere undersøkelser rundt praksis i sammenlignbare 
 organisasjoner støtter imidlertid at vi bør foreta denne endringen. Det er vanlig 
 praksis at nominasjonsutvalget nominerer ett nytt nominasjonsutvalg, og det 
 fremstår etter styrets skjønn som et potensielt demokratisk problem at styret 
 fremmer forslag til nytt nominasjonsutvalg slik som i dag. Dette kan bidra til å 
 sementere makten i en klikk, ved at det sittende styret får for mye kontroll over 
 hvordan nye styremedlemmer kommer inn. Styret fremmer derfor denne saken 
 om vedteksendring slik den forelå i fjor på nytt. 

 
Nåværende avsnitt i vedtektene:  
§6.  

 1. Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til 
 oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre. 
 2. Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater kan sendes LNM 
 inn 1 måned før årsmøtets dato. 
 3. Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag. 



 
 
Forslag til nytt avsnitt. Endringer i kursiv:  

 § 6. Nominasjonsutvalget 
 1. Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til 
 oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre samt neste års 
 nominasjonsutvalg. 
 2. Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater til LNMs styre og 
 nominasjonsutvalg kan sendes LNM innen 1 måned før årsmøtets dato. 
 3. Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag. 
 
 
10. Kontingenten LNM.   

NBK har praktisert pensjonistrabatt på LNMs kontingent i alle år, uten av vi 
finner noe vedtak på det. NBK har nå innført halvpris de første to års 
medlemskap til nye medlemmer under 35 år. Vi ønsker en diskusjon på om vi 
skal følge NBKs retningslinjer på kontingentrabatt eller fjerne all rabatt. 
 
Forslag til vedtak: LNM følger NBKs praksis med kontigentrabatt til pensjonister 
og nye, yngre medlemmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse 
Kongens gate 2 
0153 Oslo 
 
 
Kontakt 
E-post: daglig@lnm.no 
www.lnm.no 


