
 

 
Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 
  
Dato: 28. januar 2014 kl 15:30. 
Sted: Royal Garden hotell, Trondheim. 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening.  
 
SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 
 
Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 2  Konstituering 

a. Valg av møteleder 
b. Valg av møtesekretær 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 

 
Sak 3  Årsregnskap og årsberetning 2013 
 
Sak 4  Fastsetting av nye vedtekter 
 
Sak 5  Fastsetting av kontingent 
 
Sak 6 Årsbudsjett for 2014 og 2015 
 
Sak 7 Valg 
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Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 01/14   
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 
Styrets innstilling til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Iht. vedtektene for Midt-Norge Kommunerevisorforening skal Årsmøtet avholdes innen 
utløpet av mai måned. Innkalling til årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før 
årsmøtet skal avholdes.  
 
Det har ikke innkommet saker til årsmøtet fra medlemmene. 
 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 08.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 001/14 Årsmøte 

2



 
Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 02/14   
KONSTITUERING 

 
 
Styrets innstilling til vedtak 
1. Som møteleder velges…... 
2. Som referent velges ….. 
3. …… og …….. velges til å underskrive protokollen. 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
 
Saksopplysninger 
Årsmøte må velge en møteleder og en referent, samt 2 av medlemmene for underskrift av 
protokollen. 
 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 08.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 002/14 Årsmøte 
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Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 03/14   
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 

 
 
Styrets innstilling til vedtak 
1. Styrets årsberetning for 2013 godkjennes. 
2. Det fremlagte årsregnskap for 2013 fastsettes som MNKRF’s årsregnskap for 2013. 
 
Vedlegg 
1. Årsberetning for 2013 
2. Årsregnskap 2013 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det 
foregående år.  
 
Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 29.773. Ved årsslutt hadde foreningen kr. 193.445 
disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr. 222.318 disponibelt på 
bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av Arvid Hanssen. 
 
Vurdering 
Det fremlagte forslag til årsberetning gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det 
foregående år. Oppsparte midler er noe redusert i forhold til tidligere år i samsvar med 
årsmøtets tidligere signaler. 
 
Årsregnskapet og det fremlagte forslag til årsberetning for 2013 for 2013 anbefales vedtatt. 
 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 08.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 003/14 Årsmøte 
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Midt-Norge kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges Kommunerevisorforbund 
 
 

ÅRSBERETNING 2013 
 
1. Medlemmer 
 
Ved utgangen av 2013 hadde MNKRF 80 medlemmer, herav tre pensjonistmedlemmer. Det har vært en netto 
avgang i medlemstallet på 2 personer fra 2012-2013. Medlemmene fordeler seg på følgende 
medlemsbedrifter: 
 
KomRev Trøndelag IKS:    26 medlemmer 
Trondheim kommunerevisjon:  19 medlemmer 
Revisjon Midt-Norge IKS  16 medlemmer 
Fosen kommunerevisjon IKS:   5 medlemmer 
Revisjon Fjell IKS:    4 medlemmer 
KomSek Trøndelag IKS   2 medlemmer 
KonSek Midt-Norge IKS   4 medlemmer 
Kontrollutvalgssekretariatet Fosen:  1 medlemmer 
Pensjonistmedlemmer:   3 medlemmer med e-postadresse.  
 
 
2. Tillitsvalgte 
 
2.1 Styret i MNKRF 
Funksjon Navn Revisjonsenhet Periode 
Leder Kathrine Moen Bratteng  Trondheim kommunerevisjon  (2013 – 2014) 
Nestleder Monika Sundt Fosen kommunerevisjon IKS (2012 – 2014) 
Sekretær Paul Ivar Stenstuen KomSek Trøndelag IKS (2012 – 2014) 
Kasserer Rune Olav Ness KomRev Trøndelag IKS (2012 – 2014) 
Styremedlem Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge IKS (2013 - 2015) 
Styremedlem Henning Mikkelsen Revisjon Fjell IKS (2013 - 2015) 
 
Varamedlemmer: 

   

1. varemedlem Arve Gausen Revisjon Midt-Norge IKS (2013 - 2014) 
2. varemedlem Roald Elvegård Trondheim kommunerevisjon (2013 - 2014) 
3. varamedlem Mali K. Østerås KomRev Trøndelag IKS (2013 - 2014) 
 
 
2.2 Revisor 
Funksjon Navn Revisjonsenhet Periode 
Revisor Arvid Hanssen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (2013 - 2014) 
Vararevisor Svein Vikestad KomRev Trøndelag IKS (2013 - 2014) 
 
2.3 Valgkomite 
Funksjon Navn Revisjonsenhet Periode 
Leder Rikke Haave KomRev Trøndelag IKS (2013 - 2014) 
Medlem Anne Gråberg Revisjon Midt-Norge IKS (2013 - 2014) 
Varamedlem Jørn Sundet Trondheim kommunerevisjon (2013 - 2014) 
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3. Styremøter 
 
Det er avholdt seks styremøter i 2013. I tillegg er det avholdt flere arbeidsmøter. 
 
4. Saker til behandling 
 
Nytt styre ble valgt på årsmøtet i mai 2013 og konstituerende styremøte ble avholdt 20. juni 2013.  
 
Styret har behandlet saker knyttet til: 

• Gjennomføring av nyttårsmøtet 2013 
• Planlegging av fagdag og årsmøtet 2013 
• Deltakelse på karrieredager ved ulike utdanningsinstitusjoner for markering og profilering av 

kommunalt kontroll- og tilsynsarbeid 
• MNKRFs nettside 
• Planlegging av nyttårsmøtet 2014 og årsmøtet 2014 

 
Nyttårsmøtet i januar 2013 
 
Nyttårsmøtet i januar 2013 ble avviklet på Clarion hotell og congress, Trondheim. På dette møtet deltok ca 60 
medlemmer. Konferansen ble gjennomført over to dager og temaet for møtet var: Hvordan bruke 
tilsynsressursene på best mulig måte? 
 
Nyttårsmøtets første dag hadde fokus på: 

• Strategier, tanker og visjoner for å øke nytteverdi og gjennomslagskraft for offentlig revisjon 
• Den kommunale egenkontroll sett i et lokalpolitisk perspektiv 
• Intervjuteknikk – Hvordan kan vi gå frem for å få korrekt og tilstrekkelig informasjon i intervjuer? 
• Hva er CobIT, og hvordan kan dette være til nytte i kommunal revisjon? 

 
På dag to delte deltagerne seg på to grupper. Gruppe 1 hadde fokus på temaene analyse av kvalitative data og 
ulike typer datainnhenting for å skaffe revisjonsbevis. Gruppe 2 hadde fokus på nytt fra GKRS. I tillegg var det 
satt av tid til refleksjoner over dagens tema og aktuelle saker og nytt fra NKRF. 
 
Det ble lagt opp til et sosialt opplegg på kvelden dag 1 med underholdning av Are Sende Osen før middag på 
hotellet.  
 
Både eksterne og interne krefter bidro til et godt nyttårsmøte og styret fikk flere positive tilbakemeldinger 
både på valg av sted, faglig innhold og de sosiale rammene rundt arrangementet.  
 
 
Fagdag og årsmøtet 2013 
 
Årsmøtet 2013 ble avviklet på Stiklestad hotell, Verdal den 23. mai 2013. På dette møtet deltok 9 medlemmer. 
I tilknytning til årsmøtet ble det holdt to foredrag om erfaringer med gjennomføring av forvaltningsrevisjon: 
 

• Namsos kommune og Rock City ved Arnt R. Haugan fra KomRev Trøndelag IKS 
• Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger ved Thomas Furunes fra 

Trondheim kommunerevisjon 
 
 
Deltagelse på Karrieredager  
 
MNKRF som forening har over flere år deltatt på karrieredager ved NTNU Dragvoll, Handelshøyskolen i 
Trondheim (tidligere TØH) og HINT. Deltagelse på disse arrangementene har gitt oss og medlemsbedriftene 
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mulighet til å synliggjøre revisjon og tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I 2013 deltok 
MNKRF på NTNU Dragvoll og Handelshøyskolen i Trondheim (TØH). For en stor del tilrettelegger MNKRF for 
deltagelse, mens medlemsbedriftene stiller med ansatte og profileringsartikler og annet 
informasjonsmateriale på selve dagen. Tilbakemeldingene styret har fått på å delta på disse dagene har vært 
udelt positive. 
 
Til bruk på slike dager bestilte MNKRF profileringsartikler i 2012. Styret diskuterte hvorvidt kjøp av 
profileringsartikler er en hensiktsmessig bruk av MNKRFs midler, og har diskutert om markering og profilering 
av kommunalt kontroll og tilsynsarbeid bør inngå i et sentralt arbeid ledet av NKRF. Styret har gitt uttrykk for 
et ønske om et tettere samarbeid med NKRF på dette området.  
 
Nyttårsmøte og årsmøte 2014 
 
Styret begynte tidlig å planlegge Nyttårsmøtet 2014. Møtet blir holdt på Radisson Blu Royal Garden Hotel i 
Trondheim 28. og 29. januar 2014. Årsmøtet for 2014 blir avholdt samtidig som nyttårsmøtet. 
 
5. Informasjon 
 
Informasjon til medlemmene er i hovedsak gitt gjennom årsmøtet, e-post og MNKRFs nettside www.mnkrf.no. 
Styret har iverksatt arbeid med nye nettsider. På lang sikt er det ønskelig at informasjon fra lokalforeningen gis 
via undersider hos NKRF, www.nkrf.no. 
 
6. Regnskap 
 
Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 29.773. Det var budsjettert med et årsresultat på minus kr. 13.000.  
 
Ved årsslutt hadde foreningen kr. 193.445 disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr. 
222.318 disponibelt på bankkonto ved forrige årsskifte.  
 
 
7. Representasjon i NKRF  
 
Følgende medlemmer har hatt verv i NKRF: 
Per Olav Nilsen – Styreleder 
Ann Katharine Gardner – Regnskapskomiteen 
Heidi Anita Galguften – Regnskapskomiteen 
Frode Singstad – Kvalitetskontrollkomiteen 
Sverre Bugge Midthjell – Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen 
Liv Tronstad - Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen 
Inge Storås – Disiplinærkomiteen 
Tove Melgård – Hederstegnkomiteen 
Arvid Hanssen – Valgkomiteen 
 
 
I tillegg har flere medlemmer deltatt i faglig utviklingsarbeid for NKRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trondheim 08.01.14 
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Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 04/14   
FASTSETTING AV NYE VEDTEKTER 

 
 
Styrets innstilling til vedtak 
Årsmøte vedtar det fremlagte forslag til nye vedtekter. 
 
Vedlegg 
1. Forslag til nye vedtekter for MNKRF 
2. Kommentarer til vedtektsendringene 
3. Gjeldende vedtekter 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
NKRFs årsmøte vedtok 9. juni 2013 (sak 6.2) endringer i lokalforeningenes normalvedtekter. 
Vedtektene til MNKRF må derfor tilpasses de nye normalvedtektene. 
 
Vedlagt saken følger forslag til nye vedtekter og kommentarer til de foreslåtte endringer, samt 
gjeldende vedtekter. 
 
 
Vurdering 
De foreslåtte vedtektsendringer anbefales vedtatt. 
 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 17.12.13 Paul Stenstuen 047/13 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
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Midt-Norge kommunerevisorforening (MNKRF) 
 

Utkast til nye vedtekter: 
 

§ 1 Foreningens virkeområde 
 
Midt-Norge kommunerevisorforening er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Lokalforeningen er forbundets stedlige instans, 
men utgjør en egen juridisk person (et eget rettssubjekt). 

Foreningen er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. 
 

§ 2 Formål 
 
Foreningens formål er å 

• fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor 
• styrke de kollegiale forhold 

 
§ 3 Medlemskap  
 
Rett til personlig medlemskap i foreningen har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn 
med kommunal virksomhet og er personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan opprettholde 
sitt medlemskap. 
 
§ 4 Styret 
 
Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer – leder, sekretær, kasserer og 3 
styremedlemmer. Alle medlemmene skal bidra til kompetanseutvikling innenfor revisjon og 
tilsyn i kommunal virksomhet, herunder kursvirksomhet. Styret velges for 2 år. Leder og to 
medlemmer velges det ene året, og de øvrige medlemmene neste år, slik at kontinuitet sikres. 
Leder velges ved særskilt valg, og det øvrige styret konstituerer seg selv. Hvert år velges det 3 
varamedlemmer til styret, revisor, vararevisor og valgkomité bestående av 2 medlemmer og 1 
varamedlem. 

Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 3 av styrets medlemmer krever det. 
Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende.  
 
§ 5 Styrets myndighetsområde 
 
Ut over det som går fram av foranstående, skal styret: 
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1. Behandle og innstille styrets årsberetning og regnskap for foregående år. 
2. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7. 
3. Tildele og inndra prokura og fullmakter på vegne av lokalforeningen. 
4. Avgi uttalelser på lokalforeningens vegne. 
5. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt. 
6. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret. 
7. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i 

vedtekter. 
 
§ 6 Årsmøte 
 
Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned. Saker som ønskes lagt 
fram for årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Innkalling med 
saksliste skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 

Saksliste til årsmøtet: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering 
a. Valg av møteleder 
b. Valg av møtesekretær 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 
3. Styrets årsberetning 
4. Regnskap og revisjonsberetning 
5. Budsjett 
6. Fastsetting av kontingent 
7. Valg iflg. § 4 
8. Andre saker og forslag. 

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 
2/3 flertall, jf. § 10. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst 
halvparten av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært 
årsak til innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med samme frist og på 
samme måte som for ordinært årsmøte. 
 
§ 8 Kontingent 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister betaler 
ingen kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers må 
kontingent betales for det halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som etter 
purring ikke har betalt kontingent for tidligere år betraktes som strøket. 
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§ 9 Protokoll 
 
Det føres protokoll over forhandlinger og møter. 
 
§ 10 Vedtektsendringer 
 
Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 1 måned 
før årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Foreningens vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. 
 
§ 11 Oppløsning 
 
Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst 
halvparten av medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen 
oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer 
en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor. En sammenslåing av 
lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning. 
 
§12 Ikrafttreden 
 
Vedtektene trer i kraft fra 29. januar 2014. 
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UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR MNKRF 

 

Kommentarer til de enkelte paragrafer 
 
§ 1  Foreningens virkeområde 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

Siste setning nytt annet ledd i tråd med normalvedtektene. 

 

§ 2  Formål 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 3  Medlemskap 

«Rett til medlemskap i foreningen…», er i samsvar med normalvedtektene endret til: «Rett til 
personlig medlemskap i foreningen…» 

Andre ledd i gjeldende vedtekter er flyttet til første ledd i henhold til normalvedtektene. 

 

§ 4 Styret 

Iflg. normalvedtektene skal foreningens styre bestå av minst 3 medlemmer – leder, sekretær og 
kasserer. 

Det foreslås å videreføre bestemmelsen i gjeldende vedtekter. Dog er første setning endret til: 
«Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer – leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.» 

 

§ 5 Styrets myndighetsområde 

Helt ny bestemmelse i henhold til normalvedtektene. 

 

§ 6 Årsmøte 

I normalvedtektene er ikke nevnt noe om fristen for innsendelse av saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet. Heller ikke er det sagt noe om konstituering. Her er bare tatt med de saker årsmøtet skal 
forelegges til behandling. 

Det foreslås å videreføre bestemmelsen i någjeldende vedtekter, jfr. § 5.  

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

I normalvedtektene er ikke angitt frist og måte innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal skje på. 

Det foreslås å videreføre bestemmelsen i någjeldende vedtekter, jfr. § 6. 
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§ 8 Kontingent  

Samme innhold som gjeldende vedtekter, jfr. § 7. 

Andre ledd i gjeldende vedtekter er i henhold til normalvedtektene flyttet til første ledd. 

 

§ 9 Protokoll 

Samme innhold som gjeldende vedtekter, jfr. § 8. 

 

§ 10 Vedtektsendringer 

Ingen realitetsendringer, kun endringer av ortografisk karakter, jfr. § 9. 

Siste setning flyttet til nytt annet ledd i samsvar med normalvedtektene. 

 

§ 11 Oppløsning 

Gjeldende vedtekter er endret i samsvar med normalvedtektene, jfr. § 10. 

 

§ 12 Ikrafttreden 

Vedtektene trer i kraft fra 29. januar 2014. 

 

 

Trondheim, den 10. desember 2013 

 

 

 

Henning Mikkelsen 
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 Midt-Norge kommunerevisorforening (MNKRF)  
 
Gjeldende vedtekter: 

  
§ 1 Foreningens virkeområde  
 

Midt-Norge kommunerevisorforening er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Lokalforeningen er forbundets stedlige instans. Foreningen er 

åpen for alle som arbeider med revisjon eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal 

virksomhet.  

 

§ 2 Formål  
Foreningens formål er:  

 Fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor  

 Å styrke de kollegiale forhold  

 

§ 3 Medlemskap 

  

Rett til medlemskap i foreningen har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med 

kommunal virksomhet og er personlig medlem av NKRF.  

 

Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.  

 

§ 4 Styre/komiteer  

 

4.1. Styre  
Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer - leder, kasserer og 4 styremedlemmer. Alle 

medlemmene skal bidra til kompetanseutvikling innenfor revisjon og tilsyn i kommunal 

virksomhet, herunder kursvirksomhet. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og to 

medlemmer velges det ene året, og de øvrige medlemmene neste år, slik at kontinuitet sikres. 

Leder velges ved særskilt valg, og det øvrige styret konstituerer seg selv.  

 

Hvert år velges det 3 varamedlemmer til styret, revisor, vararevisor og valgkomité bestående av 2 

medlemmer og 1 varamedlem.  

 

Styret har møte når leder finner det nødvendig eller når 3 av styremedlemmene krever det. Styret 

er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende.  

 

Styret kan nedsette arbeidsgrupper for utredning av spesielle saker.  

 

§ 5 Årsmøte  
Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned. Saker som ønskes lagt fram for 

årsmøtet må være styret i hende minst 1 mnd før årsmøtet. Innkalling med saksliste skjer skriftlig 

og med minst 14 dagers varsel.  

 

Saksliste til årsmøtet:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
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2. Konstituering  

a. Valg av møteleder  

b. Valg av møtesekretær  

c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll  

3. Styrets årsberetning  

4. Regnskap og revisjonsberetning  

5. budsjett  

6. Fastsetting av kontingent  

7. Valg iflg. §4  

8. Andre saker og forslag.  

 

Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer, jf. §9. Ved 

stemmelikhet er leders stemme avgjørende.  

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte  
 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst halvparten 

av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært årsak til innkallingen.  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med samme frist og på samme måte som for ordinært 

årsmøte.  

 

§ 7 Kontingent  
 

Medlemskontingenten for foreningen fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister 

betaler ingen kontingent.  

 

Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers må kontingenten betales for det 

halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for 

tidligere år, betraktes som strøket.  

 

§ 8 Protokoll  
 

Det føres protokoll over forhandlinger og møter.  

 

§ 9 Vedtektsendringer  
 

Forslag til endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 1 måned før 

årsmøtet. Endringer i vedtektene må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.  

Foreningens vedtekter skal godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4.  

 

§ 10 Oppløsning  
 

Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av 

medlemmene er til stede, og med minst 2/3 flertall. Gjenstående kapital på oppløsningstidspunktet 

føres tilbake til enhetene i forhold til medlemmenes tilhørighet pr. avviklingsdato. Ved en 

eventuell oppløsning før 2008 skal det ved tilbakeføring tas hensyn til inngangsverdiene av 

kapital ved etableringen.  

 

§ 11 Ikrafttreden  

Vedtektene trer i kraft fra 13. oktober 2011 
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Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 05/14   
FASTSETTING AV KONTINGENT 

 
Styrets innstilling til vedtak 
Det gjøres ikke endringer i medlemskontingentene. 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
 
 
Saksopplysninger 
Årsmøte skal ta stilling til medlemskontingentens størrelse. 
 
 
Vurdering 
En ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for å øke medlemskontingenten.  
 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 08.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 005/14 Årsmøte 

17



 
Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 006/14   
ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG 2015 

 
Styrets innstilling til vedtak 
1. Det fremlagte reviderte forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas. 
2. Det fremlagte årsbudsjett for 2015 vedtas. 
3. Foreningens egenkapital bør være i størrelsesorden 150.000 kroner. 
 
Vedlegg 
Forslag til revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015. 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Årsmøtet vedtok årsbudsjett for 2014 i møte den 23.05.13, sak 9/13. 
 
En vesentlig del av lokalforeningens inntekter og utgifter skyldes avviklingen av nyttårsmøte 
og årsmøte. På det tidspunkt årsmøtet blir avholdt vil disse i stor grad være kjente størrelser. 
 
Det har normalt vært større deltakelse på nyttårsmøtet enn på årsmøtet. Det legges derfor opp 
til at årsmøtet avholdes i forbindelse med nyttårsmøtet også i 2015. Ut over dette legges det 
ikke opp til vesentlige endringer i aktivitetsnivå. 
 
Vurdering 
Usikkerheten vedrørende lokalforeningens inntekter og utgifter i 2014 vil i stor grad være 
redusert. Det synes derfor hensiktsmessig at årsmøtet tar stilling til en regulering av budsjettet 
for 2014 i tillegg til budsjettet for 2015. 
 
Ut fra foreningens nåværende aktivitet ligger den økonomiske risiko primært i eventuelle 
irreversible kostnader og faktisk deltakelse i forbindelse med nyttårsmøtene. Foreningens 
egenkapital bør derfor minst være på størrelse med irreversible kostnader pluss en 
sikkerhetsmargin. Da egenkapitalen således vil være retningsgivende for foreningens 
ambisjonsnivå, bør årsmøtet ta stilling til hvor stor egenkapitalen bør være. 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Styret 08.01.14 Paul Stenstuen 004/14 Årsmøte 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 006/14 Årsmøte 
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Midt-Norge kommunerevisorforening

Tilsluttet Norsk kommunerevisorforbund

Forslag til revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015 

Revidert

Regnskap 2012 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Driftsinntekter

Kontingent MNKRF (økning 2012: 100,-) 23 700                   23 000                    23 000                 

Nyttårsmøte 166 700                 181 000                  160 000              

Årsmøte 4 800                     5 000                      -                       

Andre kurs

Sum driftsinntekter 195 200                 209 000                  183 000              

Driftsutgifter

Nyttårsmøte 174 744                 181 000                  150 000              

Årsmøte 7 165                     8 000                      -                       

Godtgjørelse styreleder -                         4 000                      4 000                   

Styremøter 3 979                     6 000                      6 000                   

Nettside 4 670                     10 000                    7 000                   

Andre utgifter (inkl karrieredager) 16 077                   15 000                    15 000                 

Profileringsartikler 18 392                   5 000                      7 000                   

Sum driftutgifter 225 027                 229 000                  189 000              

Driftsresultat -29 827                 -20 000                  -6 000                 

 Renteinntekter 5 871                     6 000                      5 000                   

Resultat av finansposter 5 871                     6 000                      5 000                   

Årsresultat -23 956                 -14 000                  -1 000                 
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Midt-Norge 
Kommunerevisorforening 
Tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund 
 
 
SAK 07/14  
VALG 

 
Valgkomiteens innstilling til vedtak 
Funksjon Tillitsvalgt Periode Enhet Valg 
1. Leder Kathrine Moen Bratteng 1 år (2014- 2015) Trondheim 

kommunerevisjon 
Gjenvalg 

2.Styremedlem Tor Arne Stubbe 1 år (2014-2015) Revisjon Midt-Norge IKS Ikke på valg 
3.Styremedlem Henning Mikkelsen  1 år Revisjon Fjell IKS Ikke på valg 
4.Styremedlem Odd Lutnæs 2 år (2014-2016) KomRev Trøndelag IKS Ny 
5.Styremedlem Paul Ivar Stenstuen 2 år (2014 -2016) KomSek Trøndelag IKS Gjenvalg 
6.Styremedlem Monika Sundt 2 år (2014-2016) Fosen kommunerevisjon Gjenvalg 
1.Varamedlem Arve Gausen 1 år (2014-2015) Revisjon Midt-Norge IKS Gjenvalg 
2.Varamedlem Mali Østerås 1 år (2014-2015) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 
3.Varamedlem Roald Elvegård 1 år (2014-2015) Trondheim 

kommunerevisjon 
Gjenvalg 

Revisor:     
Revisor Arvid Hanssen 1 år (2014-2015) Kontrollutvalgssekretariatet 

Midt-Norge 
Gjenvalg 

Vararevisor Svein Vikestad 1 år (2014-2015) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 
 
Følgende personer velges som medlemmer og varamedlem til valgkomiteen 

1. ….    Medlem for ett år 
2. …..    Medlem for ett år 
3. …..    Varamedlem for ett år 

 
Vedlegg 
Valgkomiteens forslag til valg. 
Styrets forslag til ny valgkomite. 
 
Ikke trykte vedlegg 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til valg, se vedlegg. 
 
Årsmøtet må også velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen. 
 
Steinkjer 13.01.14 
 
Paul Stenstuen 
Styrets sekretær 

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv 
Årsmøte 28.01.14 Paul Stenstuen 007/14 Årsmøte 
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Valgkomiteens forslag 
 
Funksjon Tillitsvalgt Periode Enhet Valg 
1. Leder Kathrine Moen Bratteng 1 år (2014- 2015) Trondheim 

kommunerevisjon 
Gjenvalg 

2.Styremedlem Tor Arne Stubbe 1 år (2014-2015) Revisjon Midt-Norge IKS Ikke på valg 
3.Styremedlem Henning Mikkelsen  1 år Revisjon Fjell IKS Ikke på valg 
4.Styremedlem Odd Lutnæs 2 år (2014-2016) KomRev Trøndelag IKS Ny 
5.Styremedlem Paul Ivar Stenstuen 2 år (2014 -2016) KomSek Trøndelag IKS Gjenvalg 
6.Styremedlem Monika Sundt 2 år (2014-2016) Fosen kommunerevisjon Gjenvalg 
1.Varamedlem Arve Gausen 1 år (2014-2015) Revisjon Midt-Norge IKS Gjenvalg 
2.Varamedlem Mali Østerås 1 år (2014-2015) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 
3.Varamedlem Roald Elvegård 1 år (2014-2015) Trondheim 

kommunerevisjon 
Gjenvalg 

Revisor:     
Revisor Arvid Hanssen 1 år (2014-2015) Kontrollutvalgssekretariatet 

Midt-Norge 
Gjenvalg 

Vararevisor Svein Vikestad 1 år (2014-2015) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 
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Styrets forslag til ny valgkomite 
 
Funksjon Tillitsvalgt Periode Enhet Valg 
1. Medlem Rune Olav Ness 1 år (2014-2015) KomRev Trøndelag IKS Ny 
2. Medlem Anna Ølnes 1 år (2014-2015) Revisjon Midt-Norge IKS Ny 
3. Varamedlem Jørn Sundet 1 år (2014-2015) Trondheim 

kommunerevisjon  
Gjenvalg 
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