
 
 

 
 

 

 

 

Innkalling til årsmøtet 2018 
 

Onsdag 28. februar 2017. 
Klokken 18:00-21:00. 

FRI OAs lokaler – Tollbugata 24. 
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Sak nr.: 
1 

Tema 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

Første innkalling sendt per epost til medlemmene 30. januar, og endelig innkalling ble sendt 
20.02.2018.  
Årsmøtet ble også lagt opp i aktivitetskalenderen på frioa.no/kalender 04.09.2017. 
 
Dagsorden: 
 
Velkommen ved leder Hans Heen Sikkeland 
18:00 - 19:30: 

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.      Konstituering 
2.1.   Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent, valg av to  
protokollunderskrivere 
2.2.   Godkjenning av forretningsorden 
3.      Årsberetning 2017 
4.      Regnskap 2017 med revisors beretning 
5.      Arbeidsprogram 2018 
 

19:30 – 19:45: Pause 
19:45 – 20:45: 

6.       Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 
7.       Budsjett 2018 
8.       Åpne forslag og resolusjoner 
9.       Valg 
9.1.    Valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig ved særskilt valg. 
9.2.    Valg av styre på 4 til 6 personer 
9.3.    Valg av varaer til FRIs landsstyremøte 
9.4.    Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

             9.5.    Valg av ny valgkomité  
 
20:45-21:00: 
Avslutning og presentasjon av nytt styre 
 

 Styrets innstilling: innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak nr.: 

2.1 

Tema 

Valg av møteleder, valg av referent, valg av to protokollunderskrivere 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

Ordstyrer velges på møtet. 
Valg av referent: Petter Ruud-Johansen 
valg av to protokollunderskrivere: (to fra salen) 

 Styrets innstilling: 
Petter Ruud-Johansen velges som referent 
XX og XX velges som protokollunderskrivere 
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Sak nr.: 

2.2 

Tema 

Forretningsorden 

Lagt 
frem av: 

Møteleder 

Beskrivelse 
 
1. Åpent møte 
Årsmøtet er åpent for alle uansett medlemsstatus. Årsmøtets stemmeberettigete kan ved 
simpelt flertall lukke møtet.  

2. Representantenes rettigheter 
Full tale-, forslags- og stemmerett har i henhold til vedtektene alle personer som har betalt 
medlemskontingent for innværende år. Stemmeretten er forbeholdt medlemmene som er 
tilstede på årsmøtet. Observatører har tale- og forslagsrett. 

3. Konstituering 
Etter forslag fra fylkesstyret godkjenner årsmøtet innkalling og dagsorden. Dernest velger 
årsmøtet ordstyrer(e) og referent(er). Forretningsorden kan endres ved 2/3 flertall. 

4. Forslag og forslagsfrister 
Alle forslag, unntatt forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet med signatur fra 
forslagstiller(e). 
Forslag til uttalelser og resolusjoner må fremmes skriftlig til ordstyrerbordet innen klokken 
18:00. Uttalelser og resolusjoner krever 2/3 flertall.  
 
Alle forslag til vedtektsendringer skal leveres til fylkesstyret mins to uker før. Endringsforslag 
på endringsforslag kan leveres frem til strek er satt under den saken endringen gjelder.  
Endringsforslag til arbeidsprogram må være ordstyrebordet i hende innen strek er satt under 
behandling av arbeidsprogram. 

5. Debattene 
Saksfremlegg kan ha én innledning på fem minutter. Innlegg i debatten må ikke overskride tre 
minutter. Annen gangs innlegg må ikke overskride to minutter. Det gis kun en replikk per 
innlegg og replikk begrenses til ett minutt. Det gis anledning til én svarreplikk.  

6. Avstemninger 
Avstemning skjer ved at representantene rekker en hånd i været. Det gjennomføres skriftlig 
votering dersom flertallet ønsker det.  
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. 
 

 Styrets innstilling:  
Forretningsorden vedtas 
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Sak nr.: 

3 

Tema 

Årsberetning 2017 

Lagt 
frem av: 

Hans og 
Petter 

Beskrivelse 

*se eget dokument 
https://www.frioa.no/fri-oslo-akershus/omfrioa/fri-oslo-akershus-arsrapport-2017/ 

 Styrets forslag til vedtak 
Årsberetning tas til orientering  

 

Sak nr.: 

4 

Tema 

Regnskap 2017 med revisors beretning 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

*se vedlagte regnskap for 2017 
Det eksisterer to regnskap for årsmøtet. Det ene regnskapet er FRI OAs totalregnskap som 
dekker de fleste aktivitetsgrupper, prosjekter og egen drift. Dette er regnskapet som revideres 
og godkjennes av revisor.  
 
Det andre regnskapet som foreligger årsmøtet er de tre hovedpostene som utgjør vår drift – 
altså de frie midlene som ikke er bundet opp til prosjekt eller gruppe. Det er dette regnskapet 
som årsmøtet legger budsjettet for. Dette regnskapsdokumentet heter 
‘Regnskap2017_budsjett18’. Årsmøtet tar begge disse regnskapene til orientering.  

 Styrets innstilling:  
Regnskapet for 2017 tas til orientering 

 

Sak nr.: 

5 

Tema 

Arbeidsprogram 2018 

Lagt 
frem av: 
Hans 

Beskrivelse 

*se styrets innstilling til nytt arbeidsprogram på side 10 og 11. 
 

 Styrets innstilling: 
Arbeidsprogrammet vedtas  
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Sak nr.: 

6 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 
Stryknings- og tillegsforslag til 
§ 4. Taushetsplikt: 

Dagens ordlyd: 
Ansatte og tillitsvalgte i FRI Oslo og Akershus skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er 
medlem av FRI, eller på annen måte er knyttet til noen av FRI Oslo og Akershus sine 
aktivitetsgrupper, med mindre dette er klarert med den enkelte medlem. Lagets medlemmer 
skal kunne velge mellom åpne og lukkede postsendinger. 
 
Foreslås endret til: 
Ansatte og tillitsvalgte i FRI Oslo og Akershus skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er 
medlem av FRI, eller på annen måte er knyttet til noen av FRI Oslo og Akershus sine 
aktivitetsgrupper eller Oslo Pride, med mindre dette er klarert med den enkelte medlem. 
Lagets medlemmer skal kunne velge mellom åpne og lukkede postsendinger. 

 
 

 Styrets innstilling: 
Vedtas 
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Sak nr.: 

6.3 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 
§ 5. Årsmøte i aktivitetsgruppene: 
 
Dagens ordlyd: 

Årsmøte i aktivitetsgruppene skal avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling til 
årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling 
med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være 
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsberetning m/ regnskap skal 
sendes styret i FRI OA. 
Årsmøtet i aktivitetsgruppene skal behandle: 

● Årsberetning. 

● Regnskap. 

● Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. Unntak for dette 

gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OA.  

● Budsjett. 

● Innkomne forslag. 

● Valg av styre på minimum tre personer. 

 
Foreslås endret til  
For de aktivitetsgrupper som har medlemmer skal årsmøtet avholdes innen utgangen av 
januar hvert år. Innkalling til årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker 
før møtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning 
inkludert regnskap, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
Aktivitetsgruppene og Oslo Pride skal sende årsberetning til styret i FRI OA før utgangen av 
året mens regnskap kan ettersendes. 
 
Et årsmøte skal behandle: 

● Årsberetning. 

● Regnskap. 

● Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. Unntak for dette 

gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OA.  

● Budsjett. 

● Innkomne forslag. 

● Valg av styre på minimum tre personer. 

 Styrets innstilling: 
Vedtas 
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Sak nr.: 

6.4 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 10 Oslo Pride 
 
Dagens ordlyd: 
FRI OA skal arrangere festivalen Oslo Pride. FRI OA-styret, ved valgt leder, er 
generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det. Oslo Pride skal gjennomføre 
Pride House, Pride Park og paraden, og skal bidra til skeivt engasjement og økt 
annerkjennelse i det offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden. 
Gjennom festivalen skal FRI OA som organisasjon løftes fram og de verdier og den 
demokratiske vedtatte politikken i organisasjonen skal synliggjøres. 
Oslo Pride skal skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for 
kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal Oslo Pride synliggjøre bredden av skeiv kultur 
og bidra til økt annerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Oslo Pride skal fremme 
inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett 
kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. 
Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OA økonomisk utbytte og festivalen er basert på 
frivillighet. 
FRI OA skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne 
komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar. 
 
Foreslås endres til: 
FRI OA skal arrangere festivalen Oslo Pride. FRI OA-styret, ved valgt leder, er 
generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det. Oslo Pride skal gjennomføre 
Pride House, Pride Park, Pride Art og paraden, og skal bidra til skeivt engasjement og økt 
annerkjennelse i det offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden. 
Gjennom festivalen skal FRI OA som organisasjon løftes fram og de verdier og den 
demokratiske vedtatte politikken i organisasjonen skal synliggjøres. 
Oslo Pride skal skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for 
kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal Oslo Pride synliggjøre bredden av skeiv kultur 
og bidra til økt annerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Oslo Pride skal fremme 
inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett 
kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. 
Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OA økonomisk utbytte og festivalen er basert på 
frivillighet. 
FRI OA skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne 
komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar. 
 

 Styrets innstilling: 
Vedtas 
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Sak nr.: 

7 

Tema 

Budsjett 2018 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

*se vedlagt budsjett for 2018 med navn ‘Regnskap2017_budsjett18’ 

 Styrets innstilling: 
Budsjettet for 2018 vedtas. 

 

Sak nr.: 

8.1/8.2 

Tema 

Valgkomiteens innstilling 

Lagt 
frem av: 

VK 

Beskrivelse 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRET I FRI OSLO OG AKERSHUS 2018 

Valgkomiteen vil gjerne takke alle de gode kandidatene som ikke ble med i denne 
innstillingen for at de stilte seg til disposisjon for styret i FRI OA. Det har vært vanskelig å 
velge mellom så mange engasjerte og motiverte personer.  

Valgkomiteen har søkt å sette sammen et styre som skal være så mangfoldig som regionen 
vår og miljøet vårt er. Det mener vi å ha sikret ved å innstille på følgende personer til verv for 
styreperioden 2018:  

● Leder: Brita Brekke (ny) 
● Pol. nestleder: Ida Tønnessen (ny) 
● Org. nestleder: Espen Solum (ny) 

 
● Styremedlem: Klaus Bøckman (gjenvalgt) 
● Styremedlem: Jan Elisabeth Lindvik (ny) 
● Styremedlem: Sara Vienna (ny) 
● Styremedlem: Mathea Monclaire (ny) 

 
● Varamedlem: Marita Matthews Holmeset-Varpe (gjenvalgt)  
● Varamedlem: Janne Bromseth (ny) 
● Varamedlem: Kaja Glenne Lund (gjenvalgt) 
● Varamedlem: Bjørn Tore Grøntvedt (ny) 

 
Alle kandidater er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur.  
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
 

Oslo, 12/2-2018 
Paal Christian Mossin Gjøen, Martine Hammervold-Austinat og Nils-Erik Flatø 
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Sak nr.: 

8.3 

Tema 

Innstilling vara til landsstyret 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 
I tråd med vedtektene til FRI § 7.1.2 (Årsmøte i fylkeslagene) skal vi velge: 
Fylkeslagenes leder med inntil fire vara fra fylkeslagets styre til landsstyret.  

 Styrets innstilling til vedtak 
Ida Tønnessen 
Espen Solum 
Jan Elisabeth Lindvik 
Marita Matthews Holmeset-Varpe 
velges i prioritet rekkefølge til vara for landsstyret. 

 

Sak nr.: 

8.4 

Tema 

Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

Astrid Golf, Christiania Revisjon velges til revisor for FRI OA 
Knut Sverre Bjørndalen-Røang velges til regnskapsfører for FRI OA 

 Valgt ved akklamasjon: 
Astrid Golf, Christiania Revisjon velges til revisor for FRI OA 
Knut Sverre Bjørndalen-Røang velges til regnskapsfører for FRI OA 

 

Sak nr.: 

8.5 

Tema 

Innstilling valgkomite 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

Innstillingen fra styret er følgende 
Martine Hammervold-Austinat (leder) 
Paal Christian Mossin Gjøen 
Nils-Erik Flatø 
Hans Heen Sikkeland 

 Valgkomité vedtas ved akklamasjon. 
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Sak 5 – Arbeidsprogram 2018: 

 
 

Forslag til arbeidsprogram 2018 
 
Fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i 
samfunnet knyttet til kjønn, identitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og 
inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.  
 
FRI OA skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er 
ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i 
organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.  

 
FRI OA skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette 
frivillige arbeidet skaper  trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OA være en tydelig 
forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste 
ressurs. 
 
FRI OA skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus 
fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for våre medlemmer 
og vår målgruppe.  
  

FRI OA skal bli en sterkere medlemsorganisasjon 

● flere av våre aktiviteter skal komme våre medlemmer til gode 

● et mer tilgjengelig tillitsvalgtapparat for våre medlemmer 

● medlemmene skal få muligheten til å skolere seg i FRIs politikk 

● senke terskelen for informasjon om hva vi gjør som organisasjon 

● økt rekruttering av medlemmer i Akershus fylke 

  

FRI OA skal være en attraktiv plass å være frivillig 

● bedre vilkårene for aktivitetsgruppene, og arbeide for anskaffelse av mer tilgjengelige lokaler 

enn vi tilbyr i dag 

● arrangere aktivitetsgruppeseminarer 

● alle frivillige skal ha gjennomgått skolering for å kjenne vår politikk, organisasjonskultur og 

rutiner 

● legge til rette for frivillighet i og utenfor aktivitetsgrupper  

● støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres 

● forbedre kommunikasjonen i hele FRI OA 
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Økt tilstedeværelse i Akershus fylke 

● jobbe frem lokale handlingsplaner i Akershus sine kommuner 

● arbeide for at Akershus fylke vedtar ny handlingsplan for fylket 

● Skeiv kunnskap skal tilbys kommuner i Akershus 

● etablere flere tilbud for målgruppen i Akershus 

  

Stolt Oslo 

● videreutvikle Skeiv kunnskap 

● jobbe for en grundig evaluering av eksisterende handlingsplan og jobbe for at ny 

handlingsplan blir utarbeidet  

● følge opp Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold 

● tilby skolering til bystyret og bydelsutvalgene  

● være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride 

● ha et overordnet ansvar for arrangeringen av Oslo Pride og utformingen av festivalens 

politiske uttrykk 

 

Særskilte satsningsområder 

● antirasistiske arbeid og utvalg skal styrkes 

● jobbe for at Interpride 2020 avholdes i Oslo i regi av Oslo Pride  

● videreutvikle organisasjonens arbeid med tema kjønn, med ved vekt på 

interkjønn/intersexpersoner 
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