
            
 

Innkalling 

ÅRSMØTE 2022 
Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening 

Torsdag 21. april 2022 Kl. 16.15-17.15 

Røverstaden, Vika i Oslo/Teams 

Påmelding kreves. Både fysisk og digital deltakelse er mulig. Meld deg på her.  

Årsberetning 2021, regnskap 2021, revisors beretning, desisorrapport 2021, budsjettforslag 2022 

samt valgkomiteens forslag til styre og desisorer for 2022 finner du vedlagt. 

 

Dagsorden årsmøte 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Valg av 2 personer for underskrift av protokoll 

4. Årsberetning 1. januar 2021 – 31. desember 2021  

5. Regnskap 2021  

6. Rapport fra Desisorutvalg 

7. Innmeldte saker 

Ingen saker fremmet av medlemmer. 

8. Saker fremmet av styret 

Ingen saker er fremmet av styret. 

9.Budsjett 2022  

Forslag fra styret legges frem. 

10.Valg 

10.1 Styre  

Forslag fra valgkomiteen legges frem. 

 

https://www.tekna.no/kurs/arsmote-for-norsk-betongforening-43036/


            
 
10.2 Desisorer 2022 

Forslag fra valgkomiteen legges frem. 

10.3 Valgkomité 2022 

Styret foreslår: 

Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS 

Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult as 

Tor Arne Martius-Hammer, Sintef Community (ny) 

10.4 Revisor 

Som revisor foreslås gjenvalg av Revisjonsfirmaet BDO som er Tekna sin revisor. 

 

11. Fastsettelse av årsavgift 2023 

a) Årsavgift for personlige medlemmer i 2023 foreslås uendret fra 400 kr.  

Tilleggspriser for tidsskrifter følger prisregulering fra tilbyder og er til orientering i 2022 som angitt 

her. Endringer fra tilbyder i abonnementstype kan forekomme for 2023. Priser tilsvarer NB sin 

faktiske kostnad, mens tidsskrift til studenter dekkes av NB.  

Tidsskrifter faktureres sammen med medlemsgebyr. 

 

b) Årsavgift for bedriftsmedlemmer inklusiv tilgang til å dele NB Publikasjoner internt med firmaets 

ansatte holdes uendret i forhold til 2022: 

kr 6.000,- for bedrifter med under 50 ansatte 

kr 11.000,- for bedrifter fra 50 og til 250 ansatte 

kr 15.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere 

 

12. Tid og sted for neste årsmøte 

Årsmøtet holdes torsdag 20.april 2023  

I forbindelse med årsmøtet blir det arrangert årsmøteseminar. 

 

Vennlig hilsen 

NORSK BETONGFORENING 

-styret– 

https://betong.net/medlemskap-2/hva-koster-det/

