
Protokoll

Ordinær Generalforsamling 2021

Produsentforeningen NORA - Norwegian Recording Artist

Mandag 4. oktober 2021 – Nettmøte

NORAs styre - valgt på konstituerende generalforsamling 12. oktober 2020 - innkalte til
møtet. Det ble gitt adgang for alle som hadde meldt seg på. Følgende saker ble behandlet:

1. Konstituering
a. Claudia Scott hilste velkommen på vegne av styret, og gav ordet til Sæmund Fiskvik

som ledet konstitueringen,
b. Innkallingen ble godkjent, og møtet erklært lovlig satt,
c. Dagsorden ble fastsatt i samsvar med styrets forslag,
d. Valg av møteleder: Petter Wavold ble valgt, og overtok møteledelsen,
e. Trine Rein og Anna Thorvaldsen ble valgt til tellekorps. Ragnhild Sarsten ble valgt til

referent. Even Finsrud og Jeff Wasserman ble valgt som protokollvitner,
f. Deltakerne ble registrert. Det forelå ingen fullmakter.

2. Årsberetning. Sæmund Fiskvik presenterte styrets årsberetning. Det ble orientert særskilt
om relasjonen til Norsk Artistforbund og aktiviteten til NAs stadig mer korrupte styre. Det
ble enstemmig besluttet å bryte ethvert samarbeid med NA. Beretninga ble drøftet og
enstemmig tatt til orientering.

3. Regnskap. Revidert regnskap og revisjonsberetning fra revisor Roar Hensvold ble fremlagt.
Regnskapet ble fastsatt og enstemmig godkjent.

4. Kontrollkomitéens beretning ble fremlagt av Ottar Big Hand Johansen, og inneholdt ingen
påpekninger av kritikkverdige forhold. Beretninga ble tatt til orientering.

5. Styrehonorar. Styret fremmet forslag om økning av styrehonoraret, og det ble flertall for
honorarsats på kr. 7.000 til styremedlemmer og kr. 4 500 for varamedlemmer.

6. Kontingent. Vedtak om status quo på kr. 400.

7. Valg:     Det sittende styret ble i praksis gjenvalgt:
- Styreleder for ett år: Sæmund Fiskvik
- Styremedlemmer for to år: Trine Rein og Jeff Wasserman
- Valgt i 2020: Claudia Scott, Petter Wavold og Ragnhild Sarsten
- Første vara: Even Finsrud (valgt i 2020), andre vara: Anna Thorvaldsen (valgt for

to år).
Øvrige valg

- Revisor: Roar Hensvold ble gjenvalgt.
- Kontrollkomité: Pelle Korsmo (valgt i 2020) og Ottar Johansen (valgt for to år)
- Valgkomité: Tove Bøygard og Terje Tysland ble gjenvalgt.

Møtet hevet.
Protokollert av Sæmund Fiskvik.   Korrekt protokollering bekreftes:



Jeff Wasserman Even Finsrud


