
 
 

Innkommende saker til årsmøtet 2017 
 
Sak 1: Endring av vedtektene for Arctic Roost 
 
Styret foreslår å endre vedtektene i Artikkel VIII – Komitéer, Seksjon 1 – Permanente 
komitéer,  punkt H: «Publikasjonskomité» endrer navn til «Publikasjons- og 
webkomité» 
 
 
Sak 2: Endring av vedtektene for Arctic Roost 
 
Styret foreslår å endre vedtektene i Artikkel VIII – Komitéer, Seksjon 4 – nytt punkt 
d. «Nedleggelse av en permanent komité må behandles på årsmøtet og ha støtte fra et 
simpelt flertall». 
 
 
Sak 3: Nye kontingenter for Arctic Roost 
 
Styret har gjennomgått økonomien og foreslått budsjett for 2017 basert på erfaringene 
over de to siste årene. Som tallene viser trengs det høyere inntekter for å kunne 
gjennomføre et minimum av aktiviteter uten underskudd. Enten gjennomfører vi 
aktiviteter som kan øke inntektene eller så må vi ta inn en noe høyere kontingent. 
Foreningen fikk ikke delta på EK symposiet i 2016; en deltakelse som kunne gitt en 
ekstra inntekt. Det åpnes for at foreningen kan delta på neste Symposium (2018). 
Styret foreslår derfor at økte inntekter kommer gjennom en økning av kontingenten.  
 
Budsjettet for 2017 er basert på at vi øker medlemskontingenten for enkeltmedlemmer 
fra 100,- til 200,- per år, samt innfører en bedriftskontingent på kr 1.500,- per år.  
 
Styret foreslår derfor disse nye medlemskontingentene for 2017. 
 
 
Sak 4: Komitéer under Arctic Roost 
 
Styret har sett på muligheten for å bruke medlemmene som aktive bidragsytere 
gjennom hele året. Styret mener dette kan gi positive effekter både på aktivitetsnivå, 
eierskap, rekruttering og trivsel. I den sammenheng har vi sett på muligheten for å 
aktivere flere komiteer. Følgende komiteer er etter vedtektene tillatt opprettet:  
 
A. Komité for utmerkelser  
B. Forfatningskomité  
C. Økonomikomité  
D. Komité for historieskriving  
E. Komité for medlemskap  
F. Valgkomité  



G. Programkomité  
H. Publikasjonskomité (foreslått endret til "Publikasjons- og webkomité")  
I. Komité for utdanningsstipendier  
 
Styret foreslår i første omgang opprettelsen av en Komité for historieskriving der 
Gaute Dyrdal har sagt seg villig til å være komitéleder. Det er flere av komitéene over 
som kan være relevante å opprette og vi ønsker en dialog om dette på årsmøtet. 
 
 
 
For styret 
Øyvind Thingsrud 
Sekretær AOC Arctic Roost 
 


