
 
 

STYREMØTE 5-2020 
REFERAT 
Møtedato | klokkeslett 13.03.2020 | 09.00-10.00. på Skype 

Møte innkalt av Marianne Meinich 

Møtetype Skype 

Tilrettelegger Marianne Meinich 

Referent Marianne Meinich  

Innkalte: Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn 
Fritsvold, Andreas Holter, Merete Sørjoten og 
Janike Rype. Sverre var med i behandling av 
sak 44/20.   

Forfall: Eirik Mannsåker. 

  
Sak 41/20 Presentatør Avsatt tid   
Innkalling og saksliste til styremøte 5/2020 Terje 3 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Innkalling og saksliste var sendt styret 9. mars som punkter på agendaen 
sammen med innkallingen til Skypemøte. 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Teams fremfor Skype brukes i fremtidige 
elektroniske møter. 

 

Sak 42/20 Presentatør Avsatt tid 
Referat fra styremøte 4/2020 Terje 3 min 

Saksdokumenter Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Innkalling og saksliste var ikke sendt til vararepresentantene.  

Referatet ble ikke behandlet. 

 

Sak 43/20 Presentatør Avsatt tid 
Status daglig drift Marianne 7 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype Orientering |  

a. Spesielle saker i sekretariatet 

b. Utfordringer knyttet til budsjett 



Side 2 

c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram 

 

Kort beskrivelse: Revsior kontaktet DL 11.03. De har ikke fått oversendt årsregnskap fra 
Abacus.    

Vedtak: Styret tar informasjonen til etteretning  

 

Sak 44/20 Presentatør Avsatt tid 
Korona virus - Geomatikkdagene 2020 Terje 30 min 

 Saksdokumenter | Tid | Sakstype Vedtak|  

Kort beskrivelse: Spredning av konronaviruset har de siste dagene ekskalert.   
Geomatikkdagene avlyses. Advokat har utarbeidet forslag til tilsvar til hotellet.  Advokaens 
forslag ble gjennomgått i møte.  

Vedtak:  

• Geomatikkdagene avlyses.  
• Sverre utarbeider melding til deltakerne i samråd med Terje.  
• Advokatens forslag til svar sendes hotellet. 

 

 
Sak 45/20 

 
Presentatør 

 
Avsatt tid 

Representantskapsmøte 2020 Terje 15 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Vedtak |  
 

Kort beskrivelse:  

a. Status 
b. Konsekvens 

o Reise for representantene 
c. Valgkomité 

Årsregnskap foreligger ikke. 

Vedtak:  

• Representantskapsmøtet utsettes.  
• Det vurderes senere om representantskapsmøtet kan avholdes elektronisk.  
• Representantene kontakter sitt forsikringsselskap med forespørsel om å få dekket 

reiseutgiftene til møte. 
• Lokalavdelingen bør dekke representantenes kostnader til reise hvis reiseforsikring ikke 

dekker dette. 
• DL sender ut informasjon. 



Side 3 

 

 

Sak 46/20 Presentatør Avsatt tid 

Regnskap 2019 Marianne 5 min 

Saksdokumenter, | Sakstype Vedtak |  
 

Kort beskrivelse:  

Revisor venter på avklaringer og oppsett av årsregnskapet fra Abacus. Revisorene har skrevet 
et foreløpig notat. Den er ikke mottatt. 

Tilbakemelding fra kritisk revisorer er at det er for mye uavklart med hensyn til regnskap og 
økonomi til at de kan ta stilling til revidering. DL holder kontakt med kritiske revisorer. 

Vedtak: Årsregnskapet kunne ikke behandles fordi regnskapet var oversendt for sent til at det 
hadde vært tilstrekkelig gjennomgått av revisor og sekretariatet før styremøte.  

   

 
Sak 47/20 

Presentatør Avsatt tid 

Styrets forslag til budsjett Marianne 10 min 

| Sakstype Vedtak |  
 
DL jobber videre med budsjett etter styrets tilbakemeldinger i styremøte 4.  
 
Vedtak: Ingen gjennomgang av forslag til budsjett siden representantskapsmøte utsettes. 
 

 

 

Sak 48/20 Presentatør Avsatt tid 
Eventuelt Terje 10 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype |  

Ingen saker. 

 

 

Sak 49/20 Presentatør Avsatt tid 
Møteevaluering Terje 10 min 



Side 4 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler  

Effektivt møte! 

 

Marianne Meinich 

Daglig leder 

Hønefoss 13. mars 
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