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Møtet ble satt kl. 12:06.
Delegat 60, leder av sentralstyret, Gro Bogen Nilsen, innledet og ønsket velkommen.

1. Konstituering
Fastsettelse av stemmetall
Delegatene ble godkjent hvorav:
27 fullmakter
34 stemmeberettigede
61 delegater
Lokallag
Oslo og Akershus
Østfold
Innlandet
BuVeTe
Agder
Rogaland
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nord Norge
Sentralstyret
Totalt

Medlemmer
2194
131
150
231
163
227
376
123
384
224
4203

Delegater med stemmerett
14
2
2
5
4
6
6
3
6
6
7
61

Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble sendt fredag 19. februar 2021 sammen med saksdokumenter for sak 4, 6, 7 og 8.
Samtlige saksdokumenter ble sendt fredag 26. mars 2021.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av ordstyrer
Tore Bollingmo, kommunikasjonsrådgiver i Norsk sykepleierforbund og tilknyttet lokallaget i Oslo og
Akershus ble valgt som ordstyrer.

Valg av tre personer til redaksjonskomité
Landsmøtet valgte Lars Fuglevaag, lokallaget i Trøndelag, Kristine Mellefoss, lokallaget i Buskerud,
Vestfold og Telemark og Kristine Strømmen, lokallaget i Oslo og Akershus som redaksjonskomité.

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Landsmøtet valgte Pål Adrian Ryen, lokallaget i Vestland, og Anne-May Johansen, lokallaget i Nord
Norge, til å signere protokollen.
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Valg av tellekorps
Grunnet digital votering under møtet, gjøres tellingen digitalt. Det foreslås derfor at sekretariatet, som
også har tilgang til protokollen i GoPlenum i etterkant, velges som tellekorps og at ordstyrer under
møtet referer voteringsresultat i etterkant av hver avstemning
Det foreslås at valg av sekretariatet som tellekorps skjer ved votering.
Landsmøtets forslag om Sekretariatet som tellekorps ble enstemmig vedtatt.

Godkjennelse av møtereglement
Møtereglementet ble lest opp av Tore Bollingmo.
Vedtak: Forslaget til møtereglement ble godkjent med stille samtykke

Referat skrives av sekretariatet
Det er vedtektsfestet at sekretariatet skriver referat. Vedtak ikke nødvendig.

2. Årsberetning for de to foregående årene
Delegat 60, Gro Bogen Nilsen, presenterte årsberetningen for perioden 2019-2021.
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.
Vedtak: Årsberetningen for perioden 2019-2021 ble tatt til orientering med stille
samtykke

Kontrollkomiteens rapport
Kontrollkomiteens leder Cato Mørk presenterer kontrollkomiteens rapport.
Kontrollkomiteen har i denne perioden bestått av Fride Solbakken, Tove Eivindsen (gikk ut av
komiteen i 2020), Ståle Tvete Vollan og ledet av Cato A. Mørk.

Vedtak: Kontrollkomiteens rapport ble tatt til orientering med stille samtykke

3. Regnskap med revisors beretning
Delegat 60, Gro Bogen Nilsen, presenterte sak 3 – regnskap med revisors beretning for de to
foregående årene (2019 og 2020).
Vedtak: Regnskap med revisors beretning ble tatt til orientering med stille samtykke
Pause
Opprop: 3 fraværende delegater 5 fraværende stemmer
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til tidligere saker grunnet innstilling i systemet
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4. Fastsettelse av kontingent og lokallagenes andel for
de neste to årene
Delegat 65, Olav Sindre Kriken, sentralstyret, presenterte sak 4 - Fastsettelse av kontingent og
lokallagenes andel for de neste to år.

Sentralstyrets innstilling til kontingent i 2022 og 2023
På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å heve kontingenten i tråd med konsumprisindeksen årlig,
med ca. 50 kr. i året. Det har blitt gjort siden, dvs. f.o.m. 2018 t.o.m. 2021. Kontingent i 2021 er
1950 kr. i året. Sentralstyret foreslår nå å ta en to års pause i denne utviklingen pga. den
pågående pandemien og dermed en usikker økonomisk situasjon for mange virksomheter og
enkeltpersoner.
Sentralstyret foreslår derfor at det ikke gjøres noen endring på kontingenten for 2022 og 2023 og
at den forblir på kr. 1950 per kalenderår. Sentralstyret foreslår også at det videreføres at
fulltidsstudenter (til og med det året de fyller 30) får gratis, digitalt medlemskap, og vil motta all
informasjon samt fagbladet digitalt. Arbeidsledige (og pensjonister) betaler halv kontingent.
Kontingentkrav sendes i begynnelsen av januar, med fire ukers betalingsfrist. Nyinnmeldte
medlemmer betaler kontingent fra og med innmeldingsmåneden første året

Begrunnelse
Omtrent 90 % av Kommunikasjonsforeningens medlemmer rapporterte i mai 2020 at de fikk
medlemskapet dekket av arbeidsgiver. Den pågående pandemien har ført til at mange virksomheter
har stramme økonomiske rammer, og sentralstyret mener det vil være feil signal å øke kontingenten
nå. Det foreslås derfor at det tas en to års pause fra tidligere vedtak om å justere kontingenten opp
med ca. kr. 50,- (tilsvarende normal konsumprisindeks) i året. Det anbefales at fast justering vurderes
på nytt før landsmøtet i 2023.
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I tabellen er utgangspunktet for utregningen januar 2008. Konsumprisindeksen er beregnet per januar hvert år.

Sentralstyrets innstilling til lokallagenes andel for de neste to år
Lokallagenes regnskap føres som et prosjektregnskap av sekretariatet. Lokallagene disponerer
hvert år et fast beløp på foreningens konto for lokallagsaktiviteter. Lokallagenes andel gjelder
alle medlemmer, også studenter, til tross for at foreningen ikke får inntekter fra
studentmedlemmer.
Lokallagenes andel av kontingent til lokal aktivitet og drift av lokallaget i 2022 og 2023 foreslås fordelt
etter tilsvarende modell som i 2020 og 2021, forutsatt at forslaget om å ikke øke
medlemskontingenten blir vedtatt:
Lokallag med:
Mindre enn 100 medlemmer disponerer årlig NOK 42.500
Fra 100 til 149 medlemmer disponerer årlig NOK 47.500
Fra 150 til 199 medlemmer disponerer årlig NOK 59.000
Fra 200 og 249 medlemmer disponerer årlig NOK 73.500
Fra 250 til 299 medlemmer disponerer årlig NOK 85.000
Fra 300 til 399 medlemmer disponerer årlig NOK 96.000
Fra 400 til 499 medlemmer disponerer årlig NOK 107.500
Fra 500 til 999 medlemmer disponerer årlig NOK 147.000
Fra 1000 til 1499 medlemmer disponerer årlig NOK 180.000
Fra 1500 til 1999 medlemmer disponerer årlig NOK 237.000
2000 eller flere medlemmer disponerer årlig NOK 271.000
Begrunnelse
Fordi kontingenten ikke økes, foreslås det at også kontingentandelene til lokallag forblir den
samme i neste periode.
Vedtak: Sentralstyrets innstilling til kontingent i 2022 og 2023 og innstilling til
kontingentandel for lokallag ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjettrammer for de to neste årene
Delegat 66, Jan Christian Thommesen, sentralstyret, presenterte sak 5 - Budsjettrammer for de to
påfølgende år (2022 og 2023).
Det ble åpnet for spørsmål fra salen.
Vedtak: Budsjettrammene slik det er foreslått fra sentralstyret ble enstemmig vedtatt.

6

6. Innkomne forslag
Forslag til vedtektsendringer
Bernt Flekke, varamedlem sentralstyret, presenterte sak 6 - Navneendring
Forslag fra sentralstyret om å endre det formelle navnet fra Norsk Kommunikasjonsforening til
Kommunikasjonsforeningen, men holde på Norwegian Communication Association internasjonalt.
Det ble åpnet for spørsmål fra salen.
Delegat 40, Pål Adrian Clausen Ryen: Er det andre styringsdokumenter som er vedtatt av landsmøtet
hvor dette vil få innvirkning? Foreslår å gi sentralstyret fullmakt eller sekretariatet en redaksjonell
mulighet til å endre.
Bernt Flekke og Gro Bogen Nilsen støtter forslaget.
Pål Adrian Clausen Ryen sender inn tilleggsforslagforslag i GoPlenum:
- Landsmøtet vedtar Sentralstyrets innstilling med følgende tillegg: Sentralstyret får
redaksjonell fullmakt til å endre navn fra Norsk kommunikasjonsforening til
Kommunikasjonsforeningen i relevante styringsdokumenter
Begrunnelse fra sentralstyret:
Det er lite hensiktsmessig å ha et navn som knapt er i bruk. Kommunikasjonsforeningen er det navnet
organisasjonen selv bruker og som medlemmene kjenner oss som. Sentralstyret mener derfor at det er
på tide å endre navn på foreningen fra Norsk kommunikasjonsforening til
Kommunikasjonsforeningen. Siden alle logoer og designmateriell allerede bruker
Kommunikasjonsforeningen er det få kostnader som vil følge med en navneendring. Det engelske
navnet forblir Norwegian Communication Association, fordi nasjonalitet naturlig nok er relevant
internasjonalt.

Forslag til vedtak:
Sentralstyrets forslag til navneendring vedtas og Norsk kommunikasjonsforening endrer navn til
Kommunikasjonsforeningen. Det engelske navnet på foreningen forblir Norwegian Communication
Association.
Vedtektenes tittel og paragraf 1.Navn endres til:
Vedtekter for Kommunikasjonsforeningen
Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende.
1. Navn
§1-1 Organisasjonens navn er Kommunikasjonsforeningen. Det engelske navnet er Norwegian
Communication Association.
Vedtak: Sentralstyrets innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
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7. Endringer i retningslinjer for lokallag
Delegat 63, Hansine Korslien, sentralstyret, legger frem sak 7
•
•

Endringer i retningslinjer for lokallag
Andre retningslinjer som vedtas av landsmøtet

Begrunnelse fra sentralstyret:
Forslaget til endringer i retningslinjene for lokallag er en kombinasjon av oppdateringer til dagens
situasjon og praksis, og innlemmelse av punkter som mangler. Tanken bak er å rydde opp og
tydeliggjøre. Sentralstyret vil derfor anbefale at endringsforslagene vedtas, forutsatt at lokallagene
opplever at dette er en forbedring av dagens retningslinjer. Endringene kan vedtas uavhengig av
hverandre eller samlet.

Forslag til vedtak:
Sentralstyrets forslag til endring i retningslinjer for lokallag vedtas.
Forslag til avstemming:
Forutsatt at det ikke er diskusjon rundt enkelte punkter, foreslås det at det stemmes over
endringsforslagene samlet. Dersom landsmøtet ønsker at det stemmes over hvert punkt separat,
brukes underpunktene i saken til avstemming.

Forslag til endringer i retningslinjer for lokallag
Siden noen lokallag har gitt uttrykk for at det er behov for å forenkle og tydeliggjøre noen av
retningslinjene for lokallag, spesielt rundt årsmøtene, ønsker sentralstyret å fremme noen
endringsforslag. Det foreslås noen endringer for å forenkle prosessen med lokale årsmøter. Formelt er
det ingen krav om at lokallagene skal ha årsmøte, siden de er en del av hovedforeningen og landsmøtet
er øverste organ for hele foreningen. Det foreslås også noen endringer for å klargjøre retningslinjene
og for å rydde opp i begreper og dobbeltføringer.
Endringsforslagene og forslag til vedtak er satt inn i rødt under hvert punkt det gjelder. Dette for å
sette endringene inn i helheten, i stedet for å presentere dem stykkevis. Sentralstyret foreslår at hvert
endringsforslag stemmes over separat.

Retningslinjer for lokallag i Kommunikasjonsforeningen
Innhold:
1. Lokallag
2. Årsmøte
3. Lokallagsstyret
4. Aktiviteter
5. Kurs og seminarer
6. Økonomi
7. Praktisk
1.

Lokallag
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1-1 Lokallaget skal fremme Kommunikasjonsforeningens formål og være lokalt forum for
informasjons- og kommunikasjonsfaglige spørsmål.
1-2 Lokallagene skal gi medlemmene et best mulig tilbud, og være Kommunikasjonsforeningens lokale
representanter. Lokallagsstyrene representerer lokallagene overfor Kommunikasjonsforeningens
øvrige organer.
1-3 Alle medlemmer i Kommunikasjonsforeningen har medlemskap i det lokallaget som dekker det
geografiske området som medlemmets adresse er i. Studenter, pensjonister og arbeidsledige er
medlemmer i sitt respektive lokallag på lik linje med alle andre medlemmer. De kan stille til valg og
har samme rettigheter som medlemmer som betaler full kontingent.
2. Årsmøte
2-1 Innkalling sendes Kommunikasjonsforeningens sekretariat for distribusjon til medlemmene,
fortrinnsvis senest to uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes
lokallagsstyret i forkant eller fremmes på årsmøtet. Saksdokumenter til årsmøtet sendes sekretariatet
for distribusjon senest en uke før årsmøtet. Årsmøtereferat sendes også til sekretariatet.
2-2 Saksdokumentene skal inneholde årsberetning, aktivitetsplan, innkomne forslag og
valgkomiteens innstilling.
2-3 Lokallagsstyret velges av medlemmene i lokallaget på årsmøtet som avholdes innen utgangen av
februar. Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges av årsmøtet. Leder bør
fortrinnsvis velges for to år i år det ikke er landsmøte, for å sikre kontinuitet i foreningens arbeid.
Øvrige styremedlemmer velges for to år. Styret arbeider med utgangspunkt i aktivitetsplanen som er
fattet på årsmøtet.
2-4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
•
Godkjenning av innkallingen
•
Valg av ordstyrer
•
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
b. Årsberetning siden forrige årsmøte
c. Aktivitetsplan for kommende år
d. Innkomne forslag
e. Valg
•
•
•
•
•

Leder (når leder er på valg)
Minimum fem styremedlemmer (når styremedlemmer er på valg)
To varamedlemmer (når varamedlemmer er på valg)
Delegater og vararepresentanter til landsmøtet (det året det er landsmøte). Dette kan
delegeres til lokallagsstyret av årsmøtet
Valgkomité (når det er valg av leder eller styremedlemmer neste år)
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Det skal skrives referat fra årsmøtet.
2-5 Ved stemmeavgivning gjelder alminnelig flertall av de oppmøtte medlemmene. Bare medlemmer i
lokallaget har stemmerett på årsmøtet.
2-6 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra lokallagsstyret. Komiteen skal fremme forslag til
lokalt styre.
2-7 Lokallagets medlemmer kan sende valgkomiteen forslag til kandidater senest fire uker før årsmøtet.
Komiteen skal foreslå kandidater som kan ivareta behovet for et godt faglig tilbud til lokallagets medlemmer
2-8 Endring av navn for lokallag skal vedtas av årsmøtet, alternativt skal årsmøtet gi lokallagsstyret fullmakt til å
endre navn. Navneendringer skal godkjennes av sentralstyret.
2-9 Endring av nedslagsfelt/område for lokallag må gjøres i samarbeid og samråd med andre lokallag som en
eventuell endring vil påvirke. Dersom lokallagsstyrene i de berørte lokallagene er enig, skal endring av
nedslagsfelt vedtas av årsmøtene til de berørte partene, før det godkjennes av sentralstyret. Årsmøtet kan gi
fullmakt til lokallagsstyret til å vedta endringer av nedslagsfelt.
2-10 Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel dersom et flertall i styret eller 1/4 av medlemmene
krever det. Kun den saken/de sakene som var grunnlaget for kravet om ekstraordinært årsmøte, kan behandles.
3.

Lokallagsstyret

3-1 Styret er ansvarlig for lokallaget og dets aktiviteter. Det skal følge opp vedtak fra årsmøtet og eventuelle
pålegg fra sentralstyret eller landsmøtet i Kommunikasjonsforeningen.
3-2 Lokallagsstyret skal:
•
•
•
•

Utarbeide aktivitetsplan og budsjett for lokallaget med utgangspunkt i foreningens strategi
Arrangere faglige og sosiale aktiviteter
Holde kontakt med medlemmene og foreningen sentralt
Delta med en representant på lokallagsledersamlinger

3-3 Styreleder sammenkaller til styremøte. Styret skal sammenkalles også når minst tre styremedlemmer ønsker
det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. I lokallag med studiesteder innenfor kommunikasjon bør lokallagstyrene etterstrebe å ha med en
studentrepresentant.
4. Aktiviteter
4-1 Alle medlemmer, uavhengig av geografisk tilhørighet, bør få samme minimumstilbud lokalt.
Lokallagsstyrene skal derfor årlig:
•
•

Arrangere minimum fire gratis medlemsmøter
Avholde årsmøte

4-2 Lokallaget står fritt til å arrangere flere enn fire medlemsmøter. Eneste kravet er at fire av
medlemsmøtene skal være gratis.
4-3 Lokal aktivitet kan være:
•
Medlemsmøter
•
Nettverk
•
Medieutspill
•
Medlemsverving
•
Medlemsinformasjon
•
Sosiale møter
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•
5.

Kommunikasjonspris

Kurs og seminarer

5-1 Kommunikasjonsforeningen skal være en profesjonell og enhetlig organisasjon.
5-2 Ønsker om sentralt organiserte kurs sendes foreningen sentralt. Sekretariatet følger opp disse i
henhold til tidsfrister for kursplanlegging. Sekretariatet vil da vurdere forslagene fortløpende med
tanke på øvrig kurstilbud, tidsfrister og andre nødvendige hensyn.
5-3 Alle lokallag oppfordres til å søke om og arrangere foreningens Høstseminar. Sekretariatet
kontaktes ved lokalt ønske om å påta seg dette arrangementet. Det er utarbeidet egne retningslinjer og
kontrakter for lokallag som skal arrangere Høstseminaret.
6. Økonomi
6-1 Lokallagene er samme juridiske enhet som hovedforeningen. 1. Lokallagene har hvert år
disposisjonsrett på en andel av medlemskontingenten, fordelt etter antall medlemmer og vedtak på
landsmøtet. 2. Pengene er øremerket lokal faglig aktivitet og drift og skal komme alle medlemmer til
gode. 3. Lokallagsstyret kan delta gratis på alle lokale medlemsmøter. 4. Reisekostnader og enkel
servering på styremøtene kan dekkes. 5. Deltakelse for ett lokallagsstyremedlem på Høstseminaret
og/eller Kommunikasjonsdagen kan dekkes av det enkelte lokallags budsjett.
6-2 Dersom kostnadene for gjennomføring av aktivitetsplanen er større enn beløpet lokallaget har
disposisjonsrett på, skal arrangementene, med unntak av minimum fire gratis møter, være
selvfinansierende, det vil si at deltakerne betaler en deltakeravgift slik at arrangementene går i null.
Det er likevel mulig å søke om tilskudd fra foreningens prosjektmidler dersom man ønsker å
gjennomføre medlemsmøter/-aktiviteter utover det beløpet lokallaget har disposisjonsrett på og man
har brukt opp oppsparte midler. Ved søknad om ekstra midler må det vises til budsjett for kommende
aktivitetsplan og størrelse på søknadsbeløpet må sees i sammenheng med størrelsen på lokallagets
årlige bevilling som tar utgangspunkt i medlemstall.
6-3 Det er mulig for studentlag å søke foreningen sentralt om midler for egne arrangementer kun
rettet mot studenter.
6-4 Reise til landsmøte og lokallagsledersamlingen belastes det enkelte lokallags budsjett.
6-5 Norsk kommunikasjonsforening kan ikke disponere lokallagenes oppsparte midler uten samtykke
fra lokallagenes styrer.
6-6 Fakturering. Eventuell fakturering av lokale arrangementer gjøres av foreningen sentralt,
herunder oppfølging, purringer og regnskapsføring.
6-7 Betaling av regninger. Fakturaer, utlegg, honorarer, reiseregninger etc. godkjennes lokalt og
sendes foreningens sekretariat som foretar betaling og videre regnskapsføring.
6-8 Regnskapsføring. Lokallagenes regnskap er en del av foreningens totalregnskap, men føres som
egne prosjekter, slik at man har full oversikt over utgifter og inntekter for det enkelte lokallag.
7.

Praktisk

7-1 Medlemsarrangementer
Lokallagene har selv ansvar for gjennomføringen av sine arrangementer og bestemmer selv hvilke
medlemsmøter de ønsker å sette opp. Lokallagene utformer det faglige innholdet på medlemsmøtene,
bestiller foredragsholder, finner møtelokaler, skriver invitasjonstekst, publiserer på nettsidene sosiale
medier og kommuniserer med aktuelle deltakere. Hvis lokallaget ikke klarer å innfri
minimumstilbudet til medlemmene lokalt kan de be om assistanse fra foreningen sentralt.
7-2 Medlemsdatabase og e-post
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Fra foreningens medlemsdatabase har alle tillitsvalgte tilgang mulighet til å hente ut medlemslister/epostlister for det respektive lokallaget. Lokallagene får egen e-postadresse, eks.:
ostfold@kommunikasjon.no
7-3 Oppløsning av lokallag
Dersom et lokallag ikke har avholdt årsmøte eller hatt drift i henhold til retningslinjene de siste to
årene har foreningens sentralstyre rett til å oppløse lokallaget. Medlemmene i lokallaget vil da bli
overført til nærmeste aktive lokallag inntil aktiviteten er i gang igjen.
7-4 Lokale nettside
Lokallagene er ansvarlig for å drifte egne lokale sider på kommunikasjon.no, men kan få bistand fra
sekretariatet ved behov. Lokallagsstyret bør oppnevne en nettansvarlig som vil få opplæring i
publiseringsløsningen av sekretariatet.
7-4 Digitale kanaler
Lokallagene drifter en Facebook-side som ligger i Kommunikasjonsforeningens Businessmanager.
Lokallagene skal følge foreningens retningslinjer for sosiale medier.
Det ble åpnet for spørsmål fra salen:
Delegat 6, Mats Lillesund: Ønsker å få en forklaring på hva som menes med teksten under punkt 3-3
(sak 7.6)
Delegat 60, Gro Bogen Nilsen: Dette er på bakgrunn av et ønske fra lokallagene, slik at ansvaret for
den oppgaven er klar.
Cato A. Mørk: Kan de ulike lokallagene selv vedta sitt navn eller må dette gjøres på årsmøte?
Delegat 60, Gro Bogen Nilsen: Sentralstyret ikke kjent med at dette står noe sted fra før.
Delegat 40, Pål Adrian Clausen Ryen: Foreslår å endre punkt 3-3 til; Styreleder kaller inn til styremøte
eller dersom tre medlemmer ber om det.
Delegat 6, Mats Lillesund: Støtter det som Pål legger frem.
Delegat 45, Lars Fuglevaag: Opplever at punktet vil se rart ut dersom det endres slik Clausen Ryen
foreslår
Endringsforslag 7.6:
Delegat 19, Endre Hjelset: Forslag til tillegg i pkt. 3-3: Styreleder, eller stedfortreder, kaller inn til
styremøte.
Endringsforslag 7.11:
Delegat 6, Mats Lillesund: Forslag til endring i pkt. 7-4: Landsmøtet vedtar Sentralstyrets innstilling
med følgende endring: Setningen "Lokallagene drifter en Facebook-side som ligger i
Kommunikasjonsforeningens Businessmanager." fjernes.
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Delegat 63, Hansine Korslien: Presiserer at dette er endringer i retningslinjer i lokallag, ikke
vedtektene. Retningslinjene kan endres hvert annet år. I samarbeid med sekretariatet har Hansine
hørt at det skal presiseres at det er en facebook-side som ligger i kommunikasjonsforeningens
Businessmanager fordi det er en annen praksis enn det som ha vært vanlig før. Punktet er satt opp for
å tydeliggjøre retningslinjene.
Punkt 7 om endring av retningslinjer med unntak av underpunktene 7.6 (3-3) og 7.11 (74) tas til votering. Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Tar opp punkt 7.6 til votering. Endringsforslaget ble vedtatt med 37 mot 15 stemmer.
GoPlenum-systemet gikk ned før stemmeresultat fra endringsforslag 7.11 ble lest opp og dermed må
vedtaket tas opp til votering på nytt som punkt 7.11-1.
Tar opp punkt 7.11-1. Endringsforslaget ble vedtatt med 31 mot 21 stemmer.

8. Strategi 2021-2023
Opprop: to fraværende delegater, to fraværende stemmer.
Delegat 61, Svein Inge Leirgulen, presenterer sak 8

Forslag til strategi 2021-2023
Sentralstyret inviterte lokallagslederne og sekretariatet til å komme med innspill til strategien i
november 2020, før sentralstyret begynte arbeidet med å revidere strategien. Det kom frem at
organisasjonen synes strategien fungerer godt, viser retning, og enkelt kan omsettes i lokale tiltak. På
lokallagsledersamlingen 14. januar 2021 ble sentralstyrets forslag til ny strategi diskutert, og
lokallagene og sekretariatet fikk innspillfrist til 8. februar. Sentralstyret har vurdert alle innspill før det
endelige strategiforslaget ble vedtatt.
Ønsket er å ha en kortfattet strategi som kan brukes som utgangspunkt for dynamiske planer i
foreningens ulike organer og fora. Sentralstyret skal prioritere målgrupper og områder/temaer som
skal knyttes opp mot strategien og aktivitetene. Lokallagene skal ta utgangspunkt i sentralstyrets
prioriteringer når de lager egne planer knyttet opp mot strategien. Mangfold, sannhet/desinformasjon
og bærekraft er temaer det sittende sentralstyret vil anbefale at vurderes.
Utover det henvises det til foreningens formålsparagraf som gir klare føringer for hva foreningenskal
arbeide for.
Visjonen er videreført fra forrige periode.
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Forslag til Kommunikasjonsforeningens strategi for 2021-2023

Begrunnelse fra sentralstyret:
Strategiforslaget tar utgangspunkt i forrige periodes strategi, men det er gjort noen justering i henhold
til innspillene som har kommet fra organisasjonen. Det er først og fremst en videreføring, men også en
utvikling, av dagens strategi. Den er delt i tre nivåer – overordnet mål (hva) – strategi (hvordan) –
tiltak/planer (aktiviteter) – hvor det siste, tiltaksnivået, utarbeides ute i organisasjonen, slik at det
blir en levende strategi som løpende kan tilpasses behovene til foreningen og medlemmene. Derfor er
heller ikke prioriterte målgrupper og områder/temaer tatt inn i strategien, disse vedtas fortløpende av
organisasjonen.

Forslag til vedtak:
Sentralstyrets forslag til visjon og strategi vedtas.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.
Vedtak: Sentralstyrets forslag til visjon, strategi og verdier ble enstemmig vedtatt.

9. Valg
Valgkomiteens innstilling til sentralstyre for 2021-2023
Nils Petter Strømmen, valgkomiteen, presenterer saken.
Leder: Svein Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør TEKNA, (Oslo og Akershus)
Nestleder: Lene Bergmann, Daglig leder Mannheimer (Vestland)
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Fagrådsleder: Anngun Dybsland, kommunikasjonssjef Odfjell SE (Vestland)
Styremedlem: Jan Christian Thommesen, Head of PR & Communications Elkjøp Nordic AS (Oslo og
Akershus)
Styremedlem: Bernt Flekke, kommunikasjonsansvarlig Helse Vest (Rogaland)
Styremedlem: Hansine Korslien, kommunikasjonssjef Tinius Trust (Oslo og Akershus)
Styremedlem: Silje Kolaas, kommunikasjonsleder Oi! Trønders Mat og Drikke (Trøndelag)
Varamedlem 1: Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef SINTEF Digital (Oslo og Akershus
Varamedlem 2: Inger Lise Næss, Kommunikasjonsrådgiver Universitetet i Tromsø (Nord-Norge)

Det ble åpnet for innspill fra salen.

Ordstyrer/dirigent foreslår at valgkomiteens innstilling til sentralstyret for 2021-2023 tas opp til et
samlet vedtak.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling til sentralstyre for 2021-2023 ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen innstilling til kontrollkomité for 2021-2023
Nils Petter Strømmen presenterer saken.
Medlem: Ståle Tvete Vollan, spesialrådgiver i helsevesenet (Oslo og Akershus)
Medlem: Cato A. Mørk, senior kommunikasjonsrådgiver Multiconsult (Oslo og Akershus)
Medlem: Anne Kathrine Dahl, senior kommunikasjonsrådgiver NTNU (Trøndelag)
Varamedlem: Mona C. Stormoen, leder for Elsikkerhetsportalen Elsikkerhet Norge AS (Innlandet)

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité for 2021-2023 ble enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til valgkomité for 2021-2023
Delegat 64, Anne-Berit Herstad, presenterer saken.
Medlem: Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver Kantar (Oslo og Akershus)
Medlem: Unni Strømstad, kommunikasjonssjef NHO (Oslo og Akershus)
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Medlem: Kenneth Stoltz, kommunikasjonsansvarlig Næringsforeningen i Trondheim (Trøndelag)
Varamedlem: Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør NAV (Oslo og Akershus)
Sentralstyrets innstilling til valgkomité tas til votering.
Avbrytes grunnet kommentar.
Delegat 51, Anne-May Johansen: Lurer på hvorfor tre fra Oslo og Akershus tas opp til innstilling til
valgkomité. Klarer de da å representere hele landet?
Delegat 64, Anne-Berit Herstad: To ting er vektlagt i denne innstillingen; kontinuitet da flere av de
som er innstilt har vært i komitéen for inneværende periode da dette ikke gjøres så ofte, og at de har
levert godt på sin innstilling i år.
Delegat 60, Gro Bogen Nilsen: De personene kjenner foreningen godt. Disse representerer ikke
lokallagene, men har foreningens interesse som de skal ivareta.
Delegat 51, Anne-May Johansen: Legger vekt på at dette var en formell henvendelse og tviler ikke på at
de kommer til å gjøre en god jobb. Håper at det i fremtiden kan komme en vara også fra andre lokallag
enn Oslo og Akershus.
Sentralstyrets innstilling til valgkomité tas til votering.
Vedtak: Sentralstyrets innstilling til valgkomité for 2021-2023 enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til revisor for 2021-2023
Delegat 64, Anne-Berit Herstad legger frem saken.
Knut Solberg, registrert revisor og partner i Sigma Revisjon Drammen AS
Sentralstyrets innstilling til revisor tas til votering.
Vedtak: Sentralstyrets innstilling til revisor for 2021-2023 ble enstemmig vedtatt
Landsmøtet ble hevet kl. 15:27 av Tore Bollingmo.

Signering av protokoll:

Sted/dato:
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Pål Adrian Ryen

Anne-May Johansen
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