
Advokatforeningen 

Årsberetning for 2022 – Østfold og Follo krets 

1 Kretsstyrets sammensetning 
Styret i Østfold og Follo har i 2022 bestått av: 
Leder: Nathalie H. Brinkmann 
Nestleder: Thomas Andrews 
Medlemmer: Kenneth Hansen, Kari Breirem og Håkon Sannrud 
Varamedlemmer: Heidi Andresen og Inger Line Dingstad 

2 Årsmøte 2022 
Årsmøtet ble avholdt den 3. mars 2022, på Hotell Refsnes Gods. 

På Årsmøtet ble de vedtektsfestede sakene behandlet:  

• Årsberetning
• Årsregnskap,
• Medlemskontingent
• Valg av styre

Gjesteforedragsholdere  
Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith redegjorde for foreningens arbeid siste år, samt 
fokusområder i 2022.  

I tillegg ble det avholdt debatt om domstolsreformen. 

3 Årsregnskap 

Årsmøtets regnskap for perioden 01.01 .2022- 31.12.2022:  

Regnskapet viser et overskudd på kr. 41 944,35,-.  

Egenkapitalen er stor kr. 761 568,-, og innestående på konto er kr 759 568,-. 

Samlede inntekter (inkl. finans) utgjør kr. 115 909,95,-.  
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Inntekt fra medlemskontingenten utgjorde kr 92 400,- og kursinntektene for 2022 utgjorde kr. 
14 000. 
 
Samlede driftskostnader utgjorde kr. 73 965,60,-.  
 
De største utgiftspostene for kretsen er årsmøtemiddagen og regnskapet. Hertil årsmøtemiddagen 
kr. 60 238,- og regnskapshonorar pålydende kr. 8 344,-. 
 
Styret anser at kretsen har solid økonomi.  
 
Styret har normalt gitt kretsens Yngre advokater (YA) tilskudd til kostnader/arrangementer. I 2022 
ble det ikke gjennomført noen arrangementer, og bokført beløp er dermed kr. 0,-. Ubenyttet ramme 
for tilskudd forutgående år overføres til 2023. Samlet utgjør dette ca. kr. 50 000,- (hvorav kr. 7 035,- 
allerede er benyttet i 2023).  

4 Kretsens medlemmer 
• 95 kvinner 
• 146 menn 
• Totalt 241 medlemmer, hvorav 20 (12 kvinner og 8 menn) er advokatfullmektiger. 

5 Kretsstyrets arbeid 

5.1 Styremøter 

I 2022 ble det avholdt totalt 7 styremøter, hvorav 3 etter forrige årsmøte. To av styremøtene er 
gjennomført digitalt via Teams. 
 
Styrets arbeid har i 2022 i hovedsak bestått av drøfting og oppfølging av saker opp mot 
Advokatforeningen sentralt.  
 

5.2 Kursvirksomhet / faglige og sosiale aktiviteter 

Grunnet usikkerhet knyttet til pandemien, har det ikke vært gjennomført utenlandskurs. Styret har 
ønsket å inkludere kretsens medlemmer, og det er sendt ut eposter sentralt vedr. innspill til blant 
annet høringssvar. Responsen har vært lav (totalt 2 medlemmer som har respondert). Styret er av 
den oppfatning at perioden post Covid har medført at medlemmene har prioritert private 
arrangementer, og at interessen for foreningen ikke er øverste prioritet. Det har derfor ikke blitt 
gjennomført verken kurs eller øvrige sosiale aktiviteter. Det ser lysere ut i år, og det planlegges blant 
annet utenlandskurs i Italia i høst. 

6 Disiplinærsaker 
Det vises til statistikk for disiplinærutvalget Øst (felles for Østfold og Follo krets og Romerike og 
Hedmark krets):  
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Saker 
• 40 innkomne saker 
• 45 ferdig behandlet 
• Ingen trukket 
• 13 avviste saker 

 
Utfall 

• 32 realitetsbehandlet 
• 5 fellende saker 
• 27 frifinnelser  
• Medholdsprosent utgjør 16 %  

 
Reaksjoner 

• 3 nedsatt salær 
• 1 advarsel 
• 1 irettesettelse 
• 3 kritikk 

 
Saksbehandlingstid for beslutninger avsagt i 2022 

• 5,2 måneder for saker som er realitetsbehandlet 
• 5,6 måneder for avviste saker 

 

7 Advokatvakt 
I 2022 var det advokatvakt i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler, Askim, Spydeberg, Hobøl, 
Drøbak, As, Oppegård og Vestby. Dels pr. telefon og dels ved fysisk oppmøte.  

8 Kretsens medlemmer i Advokatforeningens utvalg 

8.1 Advokatforeningens representantskap 

• Nathalie H. Brinkmann 
• Thomas Andrews 

8.2 Lovutvalg 

• Ole Magnus Karlsen er medlem av lovutvalget for Konkurs, akkord, panterett, 
tvangsfullbyrde/se og inkasso. 

8.3 Faste utvalg 

• Marte Reier er medlem av Eiendomsmeglingsgruppen. 
• Stig K. Lunde er medlem av Meklingsutvalget. 
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9 Yngre advokater (for de kretsene det gjelder) 
• Anne-Berit Økland Lystad (leder) 
• Åste Emillie Sandsberg (nestelder) 
• Henny Kristine Gaarder (medlem) 

 
 
 

Moss, torsdag 9. mars 2023 
 

Styret i Advokatforeningen Østfold og Follo krets 
 
 
 

Nathalie Helene Brinkmann 
Leder 
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