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Referat fra årsmøte Miljøringen 2020 
(utsatt årsmøte grunnet Covid-19)  

 

 

Sted   TEAMS / Webinar 

Dato   28.05.2020 

Møtedeltakere Ca 40 personer fra totalt 26 medlemsvirksomheter var påmeldt årsmøtet 

(usikkert hvor mange som var pålogget. Innloggingslistene viste at 166 var 

totalt innlogget på webinar/årsmøte, men mange forlot webinaret når årsmøtet 

startet) 

 

Styreleder Morten Jartun, NIVA, var møteleder. Mari Sunde, Miljøringens sekreatiat/NIRAS Norge 

AS, var referent. Styremedlemmene Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune og Silje 

Røysland, Multiconsult Norge AS ble valgt til å undertegne referatet. 

 

1. Kommentarer til dagsorden.  

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 

 

2. Revidert årsberetning med regnskap 2019 

Den reviderte årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent.  

 

3. Revisors reviderte beretning 2019 

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent. 

 

4. Revidert handlingsplan 2020   

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2020. 

 

5. Revidert budsjett 2020 

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.  

 

6. Valg 

Valg av styremedlemmer: 

 

Styret bestod i 2019 av: 

Morten Jartun NIVA Ikke på valg 

Paul Sverdrup Cappelen NGI Ikke på valg 

Randi Warland Kortegaard Norsk Gjenvinning m3 Ikke på valg 

Camilla Østerlie Borgersen Trondheim kommune På valg 

Silje Røysland Multiconsult Norge AS På valg 

Kristin Kaasa Asplan Viak AS På valg 
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De tre styremedlemmene som var på valg, ønsket alle gjenvalg. Det var fra valgkomiteens side lagt 

vekt på å få kontinuitet i styrearbeidet, og at styremedlemmer skal kunne bli gjenvalgt hvis de er 

motivert og de har gitt uttrykk for at de ønsker å bidra til Miljøringens videre utvikling.  På bakgrunn 

av dette ble Camilla Østerlie Borgersen, Silje Røysland og Kristin Kaasa som sto på valg, innstilt til 

gjenvalg. Årsmøtet støttet valgkomiteens innstilling med digital applaus. 

 

Nytt styre er dermed: 

1. Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune (valgt for to år) 

2. Silje Røysland, Multiconsult Norge AS (valgt for to år) 

3. Kristin Kaasa, Asplan Viak AS (valgt for to år) 

4. Morten Jartun, NIVA (leder, ett år igjen av valgperioden) 

5. Paul Sverdrup Cappelen, NGI (ett år igjen av valgperioden) 

6. Randi Warland Kortegaard, Norsk Gjenvinning m3 (ett år igjen av valgperioden) 

 

Styret konstituerer seg selv.  

 

Neste års valgkomite: 

Valgkomiteen blir valgt for to år om gangen og samtlige medlemmer i dagens valgkomite hadde ett 

år igjen av valgperioden.  

 

Valgkomite 2019 Valgkomite 2020 

Jens Laugesen, DNV GL AS  Jens Laugesen, DNV GL AS (leder, ett år igjen) 

Siri Greiff, Multiconsult ASA  Siri Greiff, Multiconsult ASA (ett år igjen) 

Thomas J. Henriksen, AF Decom  Thomas J. Henriksen, AF Decom (ett år igjen) 

 

Styrets forslag til revisor ble godkjent: 

RSM Rogaland AS, Sandnes er revisor. Revisors honorar for 2019 var kr. 19 646.- (inkl. mva. og 

inkl. utvidet vurdering og detaljtesting knyttet til mva.). Honoraret for 2020 blir rundt kr. 16 000.- 

(inkl. mva.). Honoraret er godkjent av styret. 

 

 

7. Orientering om Miljøringenpris i ny form 

Tidligere var MR-prisen en ærespris som gikk til enkeltpersoner. Styret har endret kriterier og formål 

og ønsker å berømme/belønne/hedre prosjekter som løser en miljøutfordring innovativt, 

miljøvennlig, kostnadseffektivt, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig. Miljøringen vil informere 

nærmere om dette i løpet av våren/høsten. 

 

 

8. Eventuelt 

Det var ikke meldt inn saker i forkant av møtet. 

• Webinaret ble framhevet som et godt initiativ. Denne gangen var det gratis, men det vil være 

naturlig at Miljøringen tar deltakeravgift også for webinar 

• Det ble ytret ønske om videre kursing i spredningsveilederen til høsten og at det var gunstig å 

la Miljøringen arrangere det pga. sitt nettverk. Miljøringen vil gå i dialog med 

Miljødirektoratet om dette 

• Styret vil vurdere medlemsavgiftens størrelse. 
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Mari Sunde, 

Referent 

 

 

Godkjent protokoll: 

 

 

Silje Røysland 

Multiconsult Norge AS/  

styremedlem Miljøringen 

    

    

 Camilla Østerlie Borgersen 

Trondheim kommune/ 

styremedlem Miljøringen 

 

 


