Protokoll fra Årsmøte
Hordaland og Sogn og Fjordane krets - 11. mars 2020
Alle er selvfølgelig kjent med den spesielle situasjonen da årsmøte skulle gjennomføres. Siden
forfallet var så stort, vedlegges presentasjonen (lysarkene) som ble vist på årsmøte i kopi til
protokollen.
1. Godkjenning av innkalling
1.1. Innkalling ble godkjent uten innvendinger.
2. Valg av ordstyrer og referent
2.1. Ingelin Gundersen ble valgt til ordstyrer, og Bjarte Aarlie som referent.
2.1.1. Ingelin orienterte kort om den spesielle situasjonen som nå har oppstått, og om de
deler av programmet som er avlyst. Opprinnelig var det påmeldt 96 medlemmer til
årsmøtet. Det møtte totalt 11 medlemmer. Foruten at styret, YA, og disiplinærutvalget
hadde delvis deltagelse, møtte to ytterligere medlemmer til årsmøte.
3. Årsberetning og Årsregnskap
3.1. Gjennomgang av årsberetning,
3.2. Årsregnskapet
3.2.1.Foreningen har god økonomi, og vi har over flere år bevisst tært på egenkapital. Vi
ønsker nå å stabilisere kostnader og inntekter slik at vi foreslår 0-budsjett, og at vi ikke
lenger bruker av egenkapitalen. For å oppnå dette foreslås derfor en økning av
kontingenten. Styret ønsker å opprettholde aktivitets- og evt. egenbetalingsnivået vi
har per i dag, og da fremstår økning av kontingenten som et naturlig virkemiddel.
Kontingenten har ikke vært endret siden 2012.
4. Fastsettelse av medlemskontingent
4.1. Styret har foreslått økning i årskontingenten fra kr 550,- til 850,- per kalenderår med
virkning fra 2021. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5. Valg av styremedlemmer
5.1. Vedtatt i tråd med forslag fra valgkomiteen (forslag vedlagt)
6. Valg av medlemmer til Representantskapet
6.1. Vedtatt i tråd med forslag fra valgkomiteen (forslag vedlagt)
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
7.1. Vedtatt i tråd med forslag fra kretsstyret (forslag vedlagt)
8. Disiplinærutvalget – gjennomgang ved Silje Remøy
8.1. Har en noe forhøyet saksbehandlingstid i 2019, men de mener at de er godt skodd for å
holde på behandlingstid som er inne nå, og det er at de er på landsgjennomsnittet
9. YAs årsberetning – gjennomgang ved Irmelin Lundøy
9.1. I tillegg til det som fremkommer a årsberetningen, ble det også fortalt at YA ønsker
opprettholdelse av de sosiale samlingene, samt en øket aktivitet for fagsamlinger i 2020.
9.2. YA ønsker seg også flere medlemmer i styret. Gjerne noen utenfor Bergen. Dette vil de
forsøke å få til fra neste år.

10. Orientering om rett på sak – Ingelin orienterte
10.1.
styret i kretsen ønsker å opprettholde tilbudet om Rett på sak, og vi fortsetter å
finansiere dette.
10.2.
Plan- og bygningsrett 17. mars ble avlyst i dag.
11. Forslag til uttalelse vdr. fri rettshjelp og fraværsgodtgjørelse
11.1.
Østfold og Follo krets har formulert og vedtatt å sende en uttalelse til lokalt media og
til hovedstyret (uttalelsen er vedlagt her).
11.2.
Vi vedtok å gjøre det samme.
12. Utgått
13. Utgått
14. Advokat Christian Grahl-Madsen, som er en av advokatene som driver med tvangssalg, orienterte
om at de 11 som tilkalles fra Bergen tingrett for å utføre medhjelpersalg, nå oppretter en egen
faggruppe som de vil kalle «Medhjelperforeningen». Dette vil være en
samkjøringsgruppe/erfaringsgruppe/faggruppe. De har planlagt sitt første ordinære møte i uke
12.
I fremtiden kan en her tenke på om det skal bli en link mot advokatforeningen, f.eks. som en
form for undergruppe. Medhjelpergruppen vil diskutere dette, og om de vil rette en henvendelse
til kretsstyret.

Ref./Bjarte

