
 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Protokoll 

Styremøte Nkf–Rk  
 

 
Det tredje forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt digitalt over Teams tirsdag 29. mars kl. 18.00 – 

19.50. 

Deltakere: Jan Daleng, Kristin Mellem, Kai Petter Johansen, Åshild Karlstrøm Rundhaug, Vilde 

Christoffersen Walsø 

Forfall: Reidar Harju, Lindis Møller-Davidsen 

Assilista/saksliste:  
 
Assii/sak   16/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
Assii/sak   17/22: Orienteringer til styret            
Assii/sak   18/22: Fullmakt til midlertidige ansettelser 
Assii/sak   19/22: Fullmakt til å inngå avtale med reisebyrå 
Assii/sak   20/22: Fullmakt til å inngå ny avtale med regnskapsfører 
Assii/sak   21/22: Handlingsplan 2022–2024 



  Protokoll – Forbundsstyremøte Nkf-Rk – 29.03.2022 
 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   16/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte.  
 
Saksopplysninger; 
Forrige styremøte ble holdt digitalt tirsdag 22. februar. 
 
Vedtak; 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   17/22: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker legges fram for orientering: 
Personalsituasjonen – Kai Petter 
Økonomi – Kai Petter 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning. 
 
______________________________________________________________________________ 

Assii/sak   18/22: Fullmakt til midlertidige ansettelser 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gir leder fullmakt til midlertidige ansettelser og til å utbetale godtgjørelse for 
ekstraarbeid. 
 
Saksopplysninger; 
 
Vedtak; 
Styret gir leder fullmakt til midlertidige ansettelser og til å utbetale godtgjørelse for 
ekstraarbeid. Leder skal orientere styret fortløpende. Fullmakten gjelder ut mai. 
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______________________________________________________________________________ 

Assii/sak   19/22: Fullmakt til å inngå avtale med reisebyrå 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gir leder fullmakt til å inngå avtale med reisebyrå for bestilling av reiser og overnattinger 
for bl.a. ansatte, Kvääninuoret og forbundsstyret. 
 
Saksopplysninger;  
Vi har mottatt tilbud fra Berg Hansen reisebyrå og Porsanger reisebyrå. Best tilbud fra Berg 
Hansen reisebyrå. Stykkpris per bestilling. 
 
Vedtak;  
Styret gir leder fullmakt til å inngå avtale med Berg Hansen reisebyrå. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   20/22: Fullmakt til å inngå ny avtale med regnskapsfører 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:   
Styret gir leder fullmakt til å inngå ny avtale med regnskapsfører. 
 
Saksopplysninger; 
 
Vedtak; 
Styret gir leder fullmakt til å inngå ny avtale med regnskapsfører. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   21/22: Handlingsplan 2022–2024 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Handlingsplan 2022–2024 skal inn i saksmappa til Landsmøtet som trykkes opp i starten av 
april, og forslaget til landsmøtet må derfor være ferdig i løpet av den første uken i april. 
 
Vedtak; 
Kristin og Jan kommer med innspill til forslaget til handlingsplan. Kai Petter og Vilde fletter 
innspillene inn i forslagsteksten. 


