
 

 Norsk Svensk Forening  

           inviterer til   

   
     Årsmøte 2020 
  med tilhørende program og lett servering 

 Torsdag 22. oktober kl. 17.00 
i församlingssalen i Svenska Margaretakyrkan, 

Hammersborg Torg 8B 
  

Program: 
 

17.00 Årsmøte   - se agenda neste side   
 
18.30 Kokebokpresentasjon av forfatteren Vibeke  Borgersen: 
 Svensken, dansken og nordmannen – om mat og minner med mer 
 VIBEKE BORGERSEN jobbet som journalist i Aftenposten i mer enn 30 år. Hun er født og     
 oppvokst i Norge, er halvt dansk og har gjennom familie og venner sterk tilknytning også til 
 Sverige.  Den flotte kokeboka ble utgitt i august 2020.  

  

19.00 Lett servering  

 

Vi trenger din påmelding senest den 15. oktober til 

 post@norsksvenskforening.com   

 

Det er begrenset antall plasser. Husk smittevern-reglene !  

De som ikke får plass vil bli henvist til å følge årsmøtet på nett.   

Vi vil komme tilbake til hvordan man logger seg inn.  

 

Hilsen 

Styret    



Årsmøte i Norsk-Svensk Forening, 22.10.2020 
 

Årsmøtet skulle egentlig ha vært avholdt under vårsemesteret  men det var 
ikke mulig pga Corona epidemien. 

 

Agenda: 
 

1.  Åpning og valg av ordstyrer og møtesekretær 

2.  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

3.  Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden 

4.  Årsberetning 

5.  Resultat, balanse, budsjett 

6.  Revisjonsberetning 

7.  Ansvarsfrihet 

8.  Valg av styre – styreleder, tre styremedlemmer og to 

      vararepresentanter.  

9. Valg av revisor 

10. Valg av valgkomité 

11. Fastsettelse av årskontingent 

12. Saker innlevert skriftlig minst 14 dager før årsmøtet  

13. Årsmøtet avsluttes 
 



 

Valgkomiteens forslag til nytt styre: 

Styreleder (for et år): 

Eva Jakobson Vaagland (nyvalg) 

Styremedlemmer for 2 år: 

Karl Einar Ellingsen  (nyvalg) 

Anne Grethe Nilsen (gjenvalg) 

Björn Lindahl (gjenvalg) 

(Per Ritzler er ikke på valg—han sitter et år til) 

Varamedlemmer for 2 år: 

Kristina Arntyr (gjenvalg) 

Mette Spendrup (gjenvalg) 

(Elisabeth Solem er ikke på valg—hun sitter et år til) 

 

Eva Jakobson Vaagland er født i Stockholm men har 

bodd i Norge siden 1987. Hun er direktør for Skade-

forebyggende Forum og har tidligere vært direktør i 

Foreningen Norden og for Hundreårsmarkeringen 

2005.   

 

Karl Einar Ellingsen (f. 1950) var direktør for  

Voksenåsen fra 1996—2016. Han var gen.sekr. for 
Norges Musikkråd 87-96 og har også jobbet flere år i 
Sverige.  


