Protokoll
Årsmøte Vestland krets
30. mars 2022
Grand Hotel Terminus

ADVOKATFORENINGEN

24. mars 2022 kl 16.30 holdt Vestland krets årsmøte på Grand Hotel Terminus i Bergen sentrum. Møtet
ble ledet av Ingelin M. Gundersen.
Det var 71 medlemmer tilstede, se vedlagte navneliste. Navnelisten viser påmeldte. De som deltok er
«ringet» ut rundt deltagernummeret.
Til referent ble valgt Bjarte Aarlie.

Dagsorden
Sak 1

Godkjenning av innkalling
Velkommen ved Ingelin. Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Ingelin ble valgt til
ordstyrer og Bjarte som referent.

Sak 2

Årsberetning/årsrapport 2021
Årsmelding fra foreningen ble presentert av Ingelin.
Årsmelding fra disiplinærutvalget ble presentert av Brandan.
Årsmelding for YA ble presentert av Irmelin. Hun fortalte også en del om målsettingen til
YA og hva de «står» for. Planer for året ble også presentert.
«Årsmelding» fra den juridiske folkeopplysningsserien Rett på sak ble presentert av
Harald Alfsen. Han fortalte om gjennomførte og planlagte samlinger. Han ønsker gjerne
innspill til tema som kan tas opp i denne serien.

Sak 3

Årsregnskap
Presentert av Ingelin. Vi har solid økonomi. En viss økning i medlemsinnbetaling har ført
til at overskuddet har vokst. Det er styrets mål at store deler skal «tilbakeføres»
medlemmene ved å tilby betydelig reduserte kurs og samlinger.

Sak 4

Fastsettelse av medlemskontingent
Det var ikke fremmet forslag om endring av medlemskontingent.

Sak 5

Valg av kretsstyre
Advokat Einar Råen presenterte valgkomiteens innstilling til hovedstyre. Forslaget ble
vedtatt ved akklamasjon. Forslaget er vedlagt her.
Valgkomiteen innstilte seg selv til gjenvalg, også disse ble valgt ved akklamasjon.
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Valg YA: Det var flere kandidater enn personer som skal inn i styret. Det ble besluttet
skriftlig valg med etterfølgende opptelling. Følgende ble valgt:
 Kristin Bjørlo Moe
 Alexander Gonzalo Sele
 Maren Østbø Knutsen
 Linn Terese Nyhamn Engevik

To ble takket av: Julianne og Siri. De fikk blomster og noe å vanne med.

Sak 6

Valg av medlemmer til representantskapet
Einar Råen presenterte valgkomiteens innstilling til hovedstyre. Forslaget ble vedtatt ved
akklamasjon. Forslaget er vedlagt her.

Sak 7

Kursvirksomhet
De to siste årene har det vært noe begrenset med kursvirksomhet. I 2021 ble følgende
kurs gjennomført:
 24. mars 2021, konkurranseklausuler i avtaler med professor Tore Lunde.
Fysisk møte og live stream
 8. september, Ny advokatlov og særlig advokaters taushetsplikt med Jon
Wessel Aas.
 21. september, YA survivalguide for advokatfullmektiger
 23. september, EØS-rett for advokater i en juridisk julelunch med Hallvard
Haukeland Fredriksen

Sak 8

Eventuelt
Styret foreslo at foreningen donerer kr 100.000 til SOS Barnebyers innsats for Ukraina.
Dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Bergen 30. mars 2022

Bjarrte
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te Aarlie
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Innstilling fra valgstyret til årsmøtet
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