
 

 

Protokoll årsmøtet i TiA 9.2.2021 
 
Tilstede: 22 stemmeberettigede, to observatører fra Akademikerforbundet 
Årsmøtet ble gjennomført som nettmøte. 
 
Sak 1/2021 Konstituering 
Interimstyret legger frem forslag til møteleder, referent, tellekorps og to personer til å 
underskrive årsmøteprotokollen. 
 
Møteleder: Anette Hay  
Referent: Mali Brevik 
Tellekorps: Siri Gjellan og Per Anders Grimstad 
Protokollsignatur: Siri Johansen og Mille Godaker 
Godkjent av årsmøtet 
 
Sak 1.b.i/2021 Godkjenning av innkallingen 
Innkalling ble sendt alle medlemmer på mail 19.12.2020.  
Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen 
 
Sak 1.b.ii/2021 Godkjenning av sakslisten 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten. 
 
Sak 2/2021 Avgjøre funksjonstidens lengde for de valgte medlemmer  
«Funksjonstid vil normalt være på 2 år. Årsmøtet skal også vedta funksjonstid for leder og 
nestleder. Nærmere regler om dette, samt funksjonstid for andre organisasjonsvalgte 
tillitsvalgte, fastsettes i årsmøtet.» 
 
Vedtak:  
A) Leder, nestleder og det øvrige styret, inkl varamedlemmer, velges for to år.  
Vedtak A) Godkjennes av årsmøtet 
 
B) For å få en kontinuitet der ikke leder og nestleder eventuelt skiftes ut samtidig, velges det i 
2021 leder for tre år, og nestleder for to år. Tilsvarende velges to styremedlemmer for ett år 
og ett styremedlem for to år i 2021.  
Vedtak B) godkjennes av årsmøtet 
 
C) Valgkomiteen velges for ett år av gangen.   
Vedtak C) godkjennes av årsmøtet 
 
Sak 3/2021 Revisjon retningslinjene for TiA 
Retningslinjene slik de er nå er vedtatt av hovedstyret i Akademikerforbundet 2019. I 
arbeidet med årsmøtet ser vi noen mangler, og behov for noen presiseringer.  
Se vedlagt dokument med markeringer av endringer, for interimstyrets forslag til endringer.  
 
Vedtak: Flere forslag om at årsmøte skal gjennomføres hvert år, blant annet med 
begrunnelse i hyppigere gjennomgang av økonomi. Forslag til endring: 1.2.1 “Årsmøtet er 



 

 

TiAs øverste myndighet og skal avholdes minimum hvert år”. Merknad om å bytte ut 
“Årsmøtedagen” med ”årsmøte” under 1.2.1. og at “Handlingsplan” byttes til “Tiltaksplan”. 
Årsmøtet godkjenner nye retningslinjer for TiA, med de endringene som er framkommet i 
møtet. Retningslinjene oversendes til hovedstyret i Akademikerforbundet for godkjenning. 
 
Sak 4/2021 Årsmelding 2020 
Leder redegjør for frikjøp av leder og nestleder. Ingen spørsmål eller kommentarer. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2020 

 
Sak 5/2021 Årsregnskap 2020  
Leder redegjør for årsregnskap, spørsmål om midler, leder forklarer om startsummer som er 
bevilget i starten, samt OU-midler ved vervekvelder og prosjektmidler som kan søkes om. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2020 
 
Sak 6/2021 Tiltaksplan for 2021  
Vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte tiltaksplanen for 2021 
 
Sak 7/2021 Budsjett 2021 
Merknad om ECOS (konferanse for europeiske skrivetolker) 2021 skal gjennomføres.  
Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjett for 2021 
 
Sak 8/2021 Fastsette årlig, frivillig kontingent 
Årsmøtet kan vedta en årlig kontingent som kommer i tillegg til kontingenten til 
Akademikerforbundet. Disse inntektene vil TiA råde helt og fullt over og kan brukes til det 
årsmøtet ønsker at de skal brukes til.  
 
Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke å legge til en egen kontingent for TiA-medlemmer 
 
 
Sak 9/2021 Valg 

a. leder av fagstyret  
Valgt: Mariann Eidberg (3 år) 
 

b. nestleder av fagstyret  
Valgt: Helge Edland (2 år) 
 

c. 3 styremedlemmer til fagstyret  
Valgt: Kathrine G. Rehder (2 år), Camilla Jin Berg (1 år), Kate Berg (1 år) 
 

d. varamedlemmer til fagstyret 
Valgt: Elin Johansen, Henning Rodtwitt (2 år) 
 

e. valgkomité (minimum 3 personer) 
Valgt: Miriam Oldeide, Hanne Randi Nylund, Siri Johansen (1 år) 

 
Vedtak: Valgkomiteen meldte seg på årsmøtet. Årsmøtet godkjenner enstemmig innstilte 
kandidater. 

M.K.G.G S.J
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Mille Kristine Garaas Godaker (Feb 16, 2021 00:06 GMT+1)
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sirijo82@gmail.com
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