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Protokoll Årsmøte for RIF 2019 
7. mai 2019 – NHO konferansesenter, Oslo 
 
 

Sak 1. Velkommen ved styreleder 
Styreleder ønsket møtedeltakerne velkommen og introduserte ordfører for dagen.  

 

Sak 2. Konstituering 
Årsmøtet ble ledet av Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS. Han ble valgt som ordfører på årsmøtet 
2018.  
 
Konstitueringen omfatter: 

• Godkjenning av innkalling 

• Registrering av deltakende firmaer 

• Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med årsmøtets 
ordfører 

• Valg av tellekorps 
 
Reglene for avstemming i flg. lover for RIF §7-5 Avstemming: ”Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt 
flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Blanke stemmer anses som ikke avgitt.”  
 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøtet ble lovlig konstituert og åpnet med et 
klubbeslag fra ordstyrer.  
 
Årsmøtet valgte følgende: 

• Referent: Trond C. Brekke (RIF) 

• Protokollsignaturer: Trygve Sagen (Holte Consulting) og Birgit Farstad Larsen (COWI) 

• Tellekorps: Bjørn Erik Berg, Anne Holstad og Marit Vestby Knudsen (Alle RIF)  
 
Det var 16 tilstedeværende RIF-firmaer, som totalt representerer 8 858 årsverk av  
totalt 12 120 årsverk. Firmaene som var tilstede representerer 359 stemmer av totalt 1006, herav 0 
fullmaktstemmer.  
 
 
Sak 3. Årsrapport og regnskap 2018 
Det kom ingen kommentarer til administrasjonens gjennomgang av årsrapporten til RIF og RIF Service.  
 
Vedtak:  
Årsmøtet tar årsrapport for 2018 til orientering og godkjenner regnskapet for 2018. Årsmøtet slutter seg 
til at RIFs økonomiske resultat for 2018 på minus kr 111.126,- overføres fra annen egenkapital. 
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Sak 4.  Budsjettramme 2020 og fordeling av kontingent 
Det ble fremmet et forslag til budsjettramme 2020 for RIF og RIF Service. Forslaget innebærer å øke 
budsjettrammen med 5 % som tilsvarer konsumprisindeks (3,1 %) +1,9 %.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at bransjens kunder og rammevilkår er i endring. Antall årsverk i RIF har 
vært stabil de siste 10 årene mens økningen i medlemskontingent har gått til innkjøp av tjenester fra RIF 
firmaene (utarbeidelse av rapporter som State of the Nation, veiledere etc.), juridisk og næringspolitisk 
bistand. Rammen til å dekke disse kostnadene har derimot ikke økt i takt med medlemsfirmaenes vekst 
og kontingent.      
 
Samtidig med dette ser vi også at markedet nå er i endring. Medlemmene har fått flere kunder som 
følge av strukturendringer og nye samarbeidsformer. Det gjør at behovet for dialog og påvirkning øker 
når det gjelder bransjens rammevilkår, spesielt i forhold til anskaffelser, kontrakter, 
gjennomføringsmodeller og samarbeid. Dessuten ser vi at medlemmenes behov for møtearenaer, 
benchmark, veiledere, bistand etc. øker.  
 
For å kunne følge opp endringene og de behov RIFs medlemmer etterspør er det behov for å øke 
rammen utover en vanlig KPI- justering.  
 
Vedtak: 
Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2020 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 5 % i 
forhold til 2019, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 16 895 964,- hvorav samlet 
kontingent til RIF utgjør kr 9 418 653,- gitt nåværende registrert firmastruktur.  Betaling til RIF for hvert 
medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1328,- opptil 100 
årsverk, kr 970,- fra 101-200 årsverk, kr 616,- fra 201-600 årsverk og kr 535,- fra 601 årsverk og over. 
Dersom den forutsatte firmastruktur endres, vil enhetspris pr. årsverk kunne bli justert forholdsvis. 
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2020 innenfor den 
totaløkonomiske ramme.  
 
 
Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning 
Det var foreslått å opprettholde behandlingsgebyr for både søknad om RIF-godkjenning av firma og 
søknad som RIF-godkjent rådgiver. 

 
Vedtak: 
Behandlingsgebyr for nye RIF-firmaer settes lik kr 2500 for virksomheter med 1-4 medarbeidere og kr 
5000 for virksomheter med 5 eller flere medarbeidere. 
Behandlingsgebyret for RIF-godkjente rådgivere settes lik kr 1000 pr. faggruppe. 
 
 

 

Sak 6. Godtgjøring av tillitsvalgte 
Det var foreslått å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs hovedstyre.  

 
Vedtak: 
Styreleder godtgjøres fast med kr 120.000,- pr år. Nestleder godtgjøres fast med ¼ av dette pr år. 
Hovedstyrets øvrige deltakere godtgjøres med kr 2000,- pr. heldagsmøte og kr 1000 for halvdagsmøte. 
Beløpene er inklusive arbeidsgiveravgift. Godtgjøring utbetales personlig til hver enkelt. De som har fast 
årlig godtgjøring, kan ikke heve møtegodtgjøring i tillegg. Hovedstyret kan fastsette eventuell 
godtgjøring av andre tillitsvalgte. 
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Sak 7. Styrke kontinuiteten i hovedstyrets sammensetning 
I henhold til RIFs strategiplan er det et mål å sikre at RIFs tjenester, kompetanse, organisasjon og 
økonomi er tilpasset for å levere på strategien. I den forbindelse jobber RIF kontinuerlig med forbedring 
bl.a. gjennom benchmark mot øvrige bransjeforeninger. I RIFs europeiske organisasjon EFCA ble det i 
høst satt i gang et arbeid med å se på hva som er beste praksis for de nasjonale bransjeforeningene bl.a. 
innen lobbyarbeid, synlighetsarbeid, service til medlemmer, lover og organisering. Arbeidet er ikke 
ferdigstilt, men en har begynt å se på hva som er god «governance» og styrepraksis. I den forbindelse 
kom det frem at det er viktig å sikre styrenes kontinuitet og robusthet ved utskiftninger da styrene i 
bransjeforeninger ofte er representativt satt sammen ut fra geografi og medlemsstørrelse i motsetning 
til vanlige konsernstyrer der disse hensyn ikke er gjeldende.  
 
RIFs danske søsterorganisasjon FRI kunne i den sammenheng anbefale sin ordning med to 
visepresidenter i styret. Bakgrunnen for dette var at det bidro til å gjøre organisasjonen mindre sårbar 
for utskiftninger hvis en visepresident for eksempel ikke ble gjenvalgt eller sluttet i firmaet eller 
bransjen. I tillegg økte det også FRI sin kapasitet på utadrettet representativ tilstedeværelse når FRIs 
adm. dir. selv ikke hadde kapasitet til å stille. Som FRI, ser RIFs administrasjon fordeler ved FRI sin 
modell.  
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner Hovedstyrets forslag til endringer av RIFs lover §9-2 og §9-3 på RIFs årsmøte 2019. 
Ny lovtekst er følgende:  

 
§9-2 Hovedstyrets sammensetning  
Hovedstyret består av inntil 8 medlemmer, hvorav 1 styreleder og 2 nestledere. Det velges også inntil 2 
varamedlemmer. Eksterne, dvs. ikke ansatte hos medlem, kan velges som styremedlem. Styreleder og 
nestledere skal være fra medlem.   
 
§9-3 Valg og funksjonstid  
Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Styreleder og nestledere velges for 1 år. Styremedlemmer 
velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år. Hvis ett av de styremedlemmer som ikke er på 
valg, blir valgt til styreleder eller nestleder, velges nytt styremedlem for 1 år.  
 
Et styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er utløpt, dersom særlig grunn foreligger.   
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Sak 8. Valg  
 
Vedtak 
a) RIFs hovedstyre 2019 – 2020 
Årsmøtet valgte følgende kandidater til RIFs Hovedstyre 2019-2020:  
Styreleder Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Oslo (gjenvalg for 1 år) 
Nestleder Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS, Oslo (opprykk for 1 år) 
Nestleder Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (opprykk for 1 år) 
Styremedl. Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS, Oslo (ikke på valg) 
Styremedl. Mari Barstad, WSP Norge AS, Oslo (ikke på valg) 
Styremedl. May Kristin Haugen, Cowi AS, Oslo (opprykk for 2 år) 
Styremedl. Christopher Klepsland, ÅF Engineering AS, Oslo (opprykk for 2 år) 
Styremedl. Vibeke Riis, Rambøll Norge AS, Oslo (ny for 2 år) 
Varamedl. Geir Syrtveit, AAJ/ViaNova-nettverket, Sandvika (ny for 1 år) 
Varamedl. Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo (ny for 1 år) 

 
b) Revisor 
Partner Revisjon DA ble gjenvalgt som RIFs revisor. 

 
c) Ankeråd  
Årsmøtet valgte følgende kandidater til RIFs ankeråd: 
Styremedl. Erik Erichsen, Erichsen & Horgen A/S, Oslo (gjenvalg for 2 år) 
Styremedl. Harald G. Strand, Multiconsult AS, Oslo (gjenvalg for 2 år) 
Styremedl. Helge Seglem, Siv.ing. Nordbø & Seglem AS, Haugesund (gjenvalg for 2 år) 
Varamedl. Olav Weider, Dr. techn.Olav Olsen AS, Oslo (ny for 2 år) 

 
d) Ordfører og varaordfører for årsmøtet 2020 
Årsmøtet valgte følgende kandidater:  
Ordfører: Øyvind Mork, Asplan Viak AS 
Varaordfører:  Trygve Sagen, Holte Consulting AS 

  
e) Valgkomite 
Årsmøtet valgte følgende valgkomite for 2020:  
Leder:   Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS, Stavanger 
Medlemmer:  Trond Hagen, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS, Oslo  
  Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Oslo 
  Birgit Farstad Larsen, Cowi AS, Bergen  
  Merete Tøndel, Trimble Solutions Sandvika AS, Oslo 
  Trygve Sagen, Holte Consulting AS, Oslo  
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Sak 9. Tid og sted for årsmøte 2020 
 
Vedtak: 

Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2020.  
 
 
Ordstyrer markerte med et klubbeslag at årsmøtet i RIF var avsluttet. 

 
 
 

 
 
 
 
_____________________   _____________________ 
 
Øyvind Mork     Birgit Farstad Larsen 
 
 

 
____________________   _____________________ 
 
Trygve Sagen     Trond C. Brekke (referent) 
 
 

 
 


