
Årsmøtet
Den Norske Advokatforening – Oppland Krets

Deres ref: Vår ref: Dato:

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.2022 – 24.02.2023 

Styret har i perioden fra årsmøtet 29. mars 2022 bestått av:

Leder:  Lars Braastad, Gjøvik (valgt til styret 2020, til leder 2021, 
   gjenvalgt i 2022)
Styremedlemmer: Espen Enger Halvorsen, Lillehammer (gjenvalgt  
 2022)

Jo Are Aamot Brænden, Lillehammer (valgt 2021)
Helle Pharo Glæserud, Gjøvik (valgt 2021)
Nikolai Løland Dolva, Lillehammer (valgt 2021)
Tone Ljoså, Lillehammer (gjenvalgt 2021)

   Varamedlemmer: Karianne Grindstad, Lunner (gjenvalgt 2022)

Styret har avholdt ett fysisk styremøte og fire styremøter som nettmøte, og også hatt 
dialog via mail. 

Årsmøtet 2022 ble avholdt 29. mars på Kastad gård på Gjøvik og med 25 
stemmeberettigede medlemmer tilstede. Advokatforeningens styreleder Jon Wessel-Aas 
innledet om blant annet arbeidet med ny advokatlov og aksjonen for forhandlingsrett 
for rettshjelpssatsen. Medlemmene satte pris på å møtes til fysisk årsmøte med sosialt 
samvær og god middag igjen. Styret organiserte transport med maxitaxi.

Styret forsøkte å planlegge kurs lagt til høsten 2022, som etter hvert ble et 
kursarrangement på Nansenskolen og påfølgende middag på Hvelvet restaurant lagt til 
26. januar 2023. Styret forsto det som medlemmene som deltok var godt fornøyd også 
med dette arrangementet.

Vi oppfordrer fortsatt våre medlemmer til å følge facebooksiden vi har opprettet, som 
vi bruker for kontakt med og informasjon til medlemmene i tillegg epost. Vi ser at 
flere medlemmer følger siden.

Jo Are Brænden deltok på Representantskapsmøte i Advokatforeningen i mai 2022.

Regnskapet for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 viser driftsinntekter på til sammen 
kr 91.042,- og utgifter på kr. 62.806,-. Dette gir et samlet årsresultat på kr. 28.236,-. 
Utgiftene består av kostnader på 46.890,- til årsmøte/foredrag, regnskapshonorar på kr 



7.777,-, reisekostnader på 3.818,-, kostnader til styremøter på kr 3.664,- og kostnader 
til gaver og oppmerksomhet på kr 656,90.

Årsmøtet i 2022 bestemte at det skulle gis et passende beløp til hjelp for det ukrainske 
folk. Styret besluttet å betale kr.50.000,- til Flyktninghjelpen. 

Styret mener det ikke er behov for økning av kretskontingent.

Raufoss 27. mars 2023

Lars Braastad        Espen E. Halvorsen                        Helle Pharo Glæserud

Jo Are Aamot Brænden               Nikolai Løland Dolva Tone Ljoså


