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Sak 7: Innkomne forslag fra medlemmene  

Forslag til årsmøtet 9.april 2022 fra Torkil Baden 

Styret utgir hvert år en medlemsliste på papir, fortrinnsvis i A5-format. Denne utgis 
raskt etter årsmøtet med ajourført informasjon og bør inneholde både fransk og norsk 
adresse. 

Begrunnelse:  Medlemslisten på papir har en helt annen bruksverdi enn medlemsliste 
på internett. Erfaringen viser at medlemslisten er et meget brukt verktøy i kontakten 
mellom medlemmene. Hvis produksjonen er for arbeidskrevende for styrets 
medlemmer, bør det bevilges finansiering av ekstern produksjon. Medlemslisten bør 
være en høyt prioritert oppgave i styrets arbeid siden den når ut til alle medlemmene. 

 

Da vår kasserer Per Langballe satte opp budsjettet for flere måneder siden, og det 
senere ble kontrollert av revisor Geir Saue, kom ikke utgifter til trykking av 
medlemsmatrikkel med. Dette fordi vi håpet at vårt nye verktøy, WordPress, ville 
kunne være grunnlag til en brukbar utskrift av medlemslisten. 

Det viser seg at det foreløpig ikke er tilfelle, og det bestemt først på vårt styremøte 
8.mars at vi som tidligere trykker opp medlemsliste/medlemsmatrikkel for dette året 
(2022) 

Året 2019 var siste gang brosjyren ble trykket. Selve trykkingen kom på ca. 3000 €, 
og utsendelsen på 500 €. Det var ikke annonser i matrikkelen den gang. 

Vi kan regne med at matrikkelen vil koste minst 4000 € og trykke og distribuere. 

 

 

Sak 8: Innstilling fra Valgkomiteen til NCAs Årsmøte 2021 

Vedtektenes Artikkel 8 (Styret): 

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 til 8 medlemmer. Årsmøtet velger 
leder og nestleder særskilt. Leder, nestleder og styremedlemmer velges for ett 
eller to år. Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges. 

 

Valgkomiteens forslag til styret i NCA for perioden 2022/2023: 

Leder  Marion GAMAIN Gjenvalg 1 år 
Nestleder Knut Arild FJELDVIK EVENSEN Nyvalg 2 år 
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Styremedlem  Liv Sonja LYNGAAS Ikke på valg 1 år igjen 
Styremedlem  Kristin EIDE Nyvalg 2 år  
Styremedlem Lasse BIRKELAND  Ny  2 år 
Styremedlem  Marit JAHREN  Ny  2 år 
Styremedlem  Jan-Erik LILLOE  Ny  1 år 
Styremedlem  Nina NESSET  Ny  2 år 
 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen  

 

Herman FOSS      Berit Røhne AASS      Anne ASCHEHOUG      Torkil BADEN 

 

24. mars 2022 
 

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret 

Herman FOSS, gjenvalg. Velges for 2 år. Berit Røhne AASS, ikke på valg. 1 år igjen. 

Torkil BADEN, ikke på valg. 1 år igjen. Anne ASCHEHOUG, gjenvalg. Velges for 2 år.  

 

Sak 10. Styrets forslag til Revisor  

Geir Saue. 1 år.  


