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Den norske SjOrettsforeni ng

Mandag 9. november 2O2O kl 15.OO

Motet avholdes digitalt pE Teams.

Dagsorden, jf vedtektene g 6:

1 Konstituering

2 Valg av et medlem til 3 medundertegne protokollen

3 Arsberetning fra styret (vedlagt)

4 Fremleggelse av (revidert) regnskap (vedlagt)

5 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderSr (se vedlegg)

6 Behandling av innkomne forslag

7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (gjenvalg)

B Valg av valgkomit6 (se vedtegg)

9 Valg av revisor (se vedlegg)

10 Forslag til endring av Foreningens vedtekter (ingen)

11 Eventuelt

Oslo, 15. oktober 2020

Magn

Styre

1



5AK 3 - AnSDrREriltflc FoR DlN NORSK| lrtnlrrl;oRENtNc lolg

I StYilr

Styret har ettcr lrsmrtct I 2019 bcttltt rv!

I ARRANCHttiltlR

Forcnlngen hadde felgende arrngementor I 20lg:

. 4. Aprlh Nordlsks Domms 120 lr

. 16, septcmben Oltonomlske gtraffssaker pt sJorettcns omrtde

. 11, novsmber: sttnslngorett og Hoycstor€ttg dom I 98k HR-2019-231-A

I OVnIO

Forenln0sn har daltett akwt I cMIs arbeld, hcrunder ved be0vsr€lse av en rekl(e (qu$ilonnrlre8,

4 6KOt{OMt

R€gnskapet lor 20rg €r grort opp mad et overskudd p! kr ze 0tZ,8B som legg€6 Ul for€nlngcns
egenkapltal.

Forenlngens vlrksomhet glr grunnlag hr brtFrtt dflft.

For€nlngens r€vlgor I 2019 var Deloltte AS.

Oslo 17. sept€mbcr 2020

Andreas l"leldell, ladcr
Korollne tghler
Mrgnn Anderscn (leder fs l. Januar 2020)
Chrlstlan H.Uoo
Oddbjorn Sllnnhg
Mtfl! Molhg
Anns.Karln Ncsdrm
Trond Solvang

t\!r-
Mcldell

Dag Ove Solsvlk
la rJe llernes Petterscn

Varamcdlammen
Lllly Relllng

Karln GJeruoe

lngar Fugbvtg

/,9,(;
Kerollne Brhler

I
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Noter

Den Norske Sjorettsforen i ng

RESULTATREGNSKAP

Arskontingenter

Bidrag

Motekontingent

2019

202 500,00

50 000,00

50 200,00

2018

193 000,00

375 000,00

1 500,00

Sum driftsinntekter 302 700,00 569 500,00

Lonn og personalkostnader 0,00 228 2OO,OO

Honorarer 11 430,25 11 553,97

Diverse kostnader 52 937,50 134 632,52

Revisjon 30 625,00 25 000,00

lT kostnader 860,00 86 509,13

CMI kontingent 95 157,08 94 414,13

Motekostnader 39158,30 3i 141,83

Gebyrer 1759,25 1269,04

Sum driftskostnader_ 231927,38 612120,62

Arets resultat 78 017.88 -37 708,73



Deloitt€. Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-o103 Oslo
Norway

Teli +47 23 27 90 0O
www,deloitte.no

Til generalforsamlingen i Den Norske Sj@rettsforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av lrsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert Den Norske Sjorettsforenings Srsregnskap som viser et overskudd p3 t<r zS OtA.
Arsregnskapet best8r av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsSret avsluttet
per denne datoen og noteopplysninger til Srsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
reg nskapspri nsi pper.

Etter v8r mening er det medfglgende Srsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 20t9, og av dets resultater for
regnskapsSret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge,

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene), VSre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
Srsregnskapet, Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt v8re
avrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene, Etter v8r oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v8r konklusjon.

Styrets ansvar for Srsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for 3 utarbeide Srsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i

Norge, Ledelsen er ogsS ansvarlig for slik internkontroll som den finner nodvendig for 3 kunne
utarbeide et Srsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av Srsregnskapet mE ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for Srsregnskapet s3 lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av Srsregnskapet
VArt m8l med revisjonen er 3 oppnS betryggende sikkerhet for at Srsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og 3 avgi en
revisjonsberetning som inneholder v3r konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstS som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes 3 p8virke okonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert pE Srsregnskapet.
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Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Nomegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as',Deloitte clobal',) does not provide seryices to clients,
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

O Deloitte AS

Regjstrert i Foretaksregisteret Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummeri 980 211 282



SAK 5 . FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR NESTE KALENDERAR

Styret foreslSr at Srets satser opprettholdes ogsS for 2O2t:

Personlig medlemskap

Studentmedlemskap

Bedriftsmedlemskap

Stotte-bed riftsmed lemskap

Kr

Kr

Kr

Kr

500

250

5 000

10 000

113059489/1



SAK 7-9 - VALG

Valgkomit6en foreslSr fglgende styrevalg :

. Oddbjorn Slinning (gjenvalg)

. Terje H. Pettersen (gjenvalg)

o Marie Meling (gjenvalg)

. Aile Skaldebo-Rod (nyvalg)

. Litty Kathrin Reiling (nyvatg)

. Mohsin Ramani (nyvalg vara)

Alle velges for tre 3r.

Styret foreslSr at valgkomit6en gjenvelges for ett 3r

. Trine-Lise Wilhelmsen (leder)

r Marit Kirkhusmo

. Kristian Lindhartsen

Valgkomit6en foreslSr at revisor gjenvelges for ett 3r:

Deloitte AS

1


