
 
 
Agenda Årsmøte Norges Innsamlingsråd 
I henhold til reviderte vedtekter per 22.05.2017: 
 
Dato: 19.05.2021. 
Sted:  
Tid: 14.00 – 15.30 
 
1. Konstituering 

a. Navneopprop 
b. Fastsettelse av stemmetall 

2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
6. Godkjennelse av årsberetning 
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning 
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering) 
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap 
10. Fastsettelse av årsavgift 
11. Vedtektsendringer 
12. Valg 

a. Styreleder og nestleder 
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
c. Revisor (statsautorisert eller registrert) 
d. Tre personer til valgkomitee 

13. Innsendte saker 
14. Evt resolusjoner. 
 
 
Velkommen 
 
Med vennlig hilsen 
 
Klaus Damlien 
Styreleder 
 
 
 



 

1. Konstituering 
 

a. Navneopprop 
b. Fastsettelse av stemmetall 

 
 

2. Valg av møteleder 
 

• Styreleder, Klaus Damlien foreslås som møteleder 

 

3. Valg av referent 
 

• Rikke Solberg foreslås som referent 
 

4. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 
 Følgende to personer foreslås til å undertegne protokollen fra årsmøtet: 
 

• xx 
• xx 

 

5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 

• Styret ber om at årsmøtet innkalling og dagsorden godkjennes 
 

6. Godkjennelse av årsberetning 
 

• Årsberetning for 2021 ligger med utsendelse av årsmøtepapirer som 
vedlegg 1. 
 

 

7. Regnskap for foregående år, med revisors 
beretning 
 
 

• Regnskap for 2021 ligger med utsendelse av årsmøtepapirer som 
vedlegg 2 

 



8. Budsjett for påfølgende år  

 
 
 



9. Eventuelle klager over avslag på søknad om 
medlemskap 
 

• Det er ingen innkomne klager på søknad om medlemskap 
 

10. Fastsettelse av årsavgift 
 
Styret foreslår en økning av kontingenten på 15% fra andre halvår 2022.  
 
Nye satser fra 01.07.2022:  

Totale inntekter > 100 mill.             NOK: 34.616,-                      NOK:  39.808,- 
Totale inntekter 50–100 mill.          NOK: 26.827,-                     NOK:  30.851,- 
Totale inntekter 25–50 mill.            NOK: 19.026,-                      NOK:  21.833,- 
Totale inntekter 10–25 mill.             NOK: 10.675,-                      NOK:  12.276,- 
Totale inntekter  < 10 mill.               NOK:   5.086,-                     NOK:  5.849,- 

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig. 

11. Vedtektsendringer 
 
Vi ønsker å være det fremste fagmiljøet innenfor fundraising i Norge. Modenheten 
i markedet øker og Fundraising Norge har i 2021 og 2022 fått henvendelser fra nye 
organisasjoner som vil lære mer om faget og som ønsker å bli medlem.  

 
Årsmøtet bes derfor godkjenne foreslåtte endringer i vedtektene: 
 
 

1.2 Formål 

Fundraising Norge er en politisk og religiøs uavhengig sammenslutning av norske 
frivillige organisasjoner og institusjoner som har humanitært, kulturelt, natur- og 
miljøfaglig, religiøst eller lignende formål og som regelmessig skaffer eller 
planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger. 

Fundraising Norge har som oppgave å styrke frivillige organisasjoner ved å: 

• Arbeide for økt forståelse blant allmennheten for humanitære og 
samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende aktivitet – uten å 
motvirke statlig arbeid eller redusere myndighetenes ansvar  

• Bedre rammevilkårene i relasjon til de frivillige organisasjoners 
inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene 
og større leverandører. 

• Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteten og 
motvirke usunne innsamlingsmetoder 

• Fremme etiske normer for innsamling 



• Heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene 

• Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom. 

 
Endres til: 
 

1.2 Formål 

Fundraising Norge er en politisk og religiøs uavhengig sammenslutning av norske 
frivillige organisasjoner og institusjoner som har humanitært, kulturelt, natur- og 
miljøfaglig, religiøst eller lignende formål og som regelmessig skaffer eller 
planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising. 

Fundraising Norge har som oppgave å styrke frivillige organisasjoner ved å: 

o Arbeide for økt forståelse blant publikum for betydningen av 
humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende 
aktivitet  

o Bedre rammevilkårene for frivillig sektors inntektsskapende 
aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større 
leverandører. 

o Arbeide for en sunn utvikling av den inntektsskapende aktiviteten 
og motvirke usunne arbeidsmetoder 

o Fremme etiske normer for inntektsskapende arbeid 

o Heve den faglige kompetansen blant medlemmene 

o Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene 
imellom. 

 
Videre foreslår vi  

3.1 Kvalifikasjon 

Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk frivillig organisasjon, 
eller institusjon, som har samfunnsnyttig (humanitært, kulturelt, natur- og 
miljøfaglig, religiøst eller lignende) formål, og som regelmessig skaffer midler til 
sin virksomhet gjennom innsamlinger. 

Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke- offentlig og ha vært 
aktiv de siste tre årene. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være 
medlem. 

Endres til: 
 



3.1 Kvalifikasjon  
 
Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk frivillig organisasjon, 
eller institusjon, som har samfunnsnyttig (humanitært, kulturelt, natur- og 
miljøfaglig, religiøst eller lignende) formål og som jobber med selvfinansiering 
gjennom fundraising.  
 
Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke- offentlig og ha vært 
aktiv minst 1 år. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. 
Unntaket av denne regelen kan godkjennes av styret. 
  

12. Valg 
a. Styreleder og nestleder 
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 

 

12. Valg 
a. Styreleder og nestleder 
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
c. Revisor (statsautorisert eller registrert) 
d. Tre personer til valgkomitee 

 

Årsmøtet har i tråd med Fundraising Norges vedtekter ansvar for å velge 
medlemmer til Norges Innsamlingsråds styre.  
 
 

2.2.1 Styrets sammensetning 

Styret består av fem faste representanter, en første vararepresentant og en andre 
vararepresentant. 

Styret skal søkes sammensatt av representanter fra organisasjoner, stiftelser eller 
bedrifter med forskjellig bakgrunn og formål. Som styremedlemmer og 
varamedlemmer bør fortrinnsvis velges personer med erfaring fra 
inntektsskapende aktivitet eller fra virksomhetens øverste ledelse. Minst fem av 
styremedlemmene og varamedlemmene må komme fra 
medlemsorganisasjonene. To styre-/varamedlemmer kan være eksterne. 

Fratrer et styremedlem/varamedlem sin stilling i en medlemsorganisasjon og får 
ny stilling utenfor Fundraising Norges medlemsmasse, og det allerede er to 
eksterne styremedlemmer i Styrets sammensetning, kan 
styremedlemmet/varamedlemmet sitte ut gjeldende valgperiode. 

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmer av Valgkomiteen skal 
velges av Årsmøtet for en toårs periode, men slik at maksimalt to medlemmer er 
på valg hvert år. Valgkomiteen bør ha minst ett tidligere styremedlem i sin 
sammensetning, for å sikre innsikt i Styrets arbeid. Valgkomiteen velger selv sin 
leder. 



 
2.2.2 Valg av styre 
 
Årsmøtet velger representanter til Styret. Alle valg er for en periode på to 
år. Gjenvalg kan skje to ganger, slik at man kan sitte totalt i 6 år 
sammenhengende. Er et nytt styremedlem konstituert inn i et utgående 
styremedlems periode, medteller denne perioden ikke i totaltiden på seks 
år. Dersom et medlem trer ut av styret, rykker en vararepresentant 
automatisk opp og Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv. 
Dersom Styret ikke blir fulltallig valgt på Årsmøtet, eller styremedlemmer 
frafaller i løpet av året, gir Årsmøtet Valgkomiteen fullmakt til å finne 
kandidater og presentere disse for styret. Styret har deretter fullmakt til å 
velge kandidater til tomme stillinger og konstituere seg selv. Konstituerte 
styre-/varamedlemmer sitter ut valgperioden til medlemmet de erstatter. 
 
Sittende styre frem til årsmøte 2022: 
Styreleder               Klaus Damlien, Redd Barna (siste periode)   2020 - 2022 
Nestleder                Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulanse, (første periode) 2020 - 2022 
Medlem                   Nina Elisabeth Larsen, Norges Røde Kors (første periode) 2021 - 2023 
Medlem                   Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (første periode) 2021 - 2023 
Medlem                   Knut Nordenhaug, Norden Consult (første periode) 2021 - 2023 
Varamedlem (1)      Øystein Sivertsen Sørvig, SOS barnebyer (første periode) 2020 - 2022 
Varamedlem (2)      Anne Kjersti Kværner, Care (første periode)   2020 - 2022 
 
Følgende går ut i 2022: 
Styreleder, Klaus Damlien, Redd Barna (kan ikke gjenvelges)     
 
Følgende er ikke på valg 
Medlem, Nina Elisabeth Larsen, Røde Kors (første periode)   2021 – 2023 
Medlem, Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (første periode)  2021 - 2023 
Medlem, Knut Nordenhaug, Norden Consult (første periode)  2021 – 2023 
 
På valg: 
Nestleder, Karl Magnus Rohde Næss (første periode)    2020 - 2022 
Varamedlem (1) Øystein Sivertsen Sørvig, SOS barnebyer (første periode) 2020 - 2022 
Varamedlem (2) Anne Kjersti Kværner, Care (første periode)   2020 - 2022 
 
Forslag til Valgkomiteens innstilling: 
Styreleder, Karl Magnus Rohde-Næss, Stiftelsen Norsk Luftambulanse    2022 - 2024 
Nestleder, Øystein E. Søreide, tidligere fundraiser, nå Abelia (Ny)                           2022 - 2024 
Medlem, Nina Elisabeth Larsen, Norges Røde Kors (Ikke på valg)   2021 - 2023 
Medlem, Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (Ikke på valg)   2021 - 2023 
Medlem, Knut Nordenhaug, Norden Consult (Ikke på valg)                               2021 – 2023 
Varamedlem (1) Geir Solevåg Smith, Frelsesarmeen (Ny)    2022 - 2024 
Varamedlem (2) Anne Kjersti Kværner, Care (gjenvalg)                                    2022 - 2024 
 
 
Oppsummering/begrunnelse fra valgkomiteen: 
Valgkomiteen har lagt vekt på å finne frem til en balansert sammensetning av 
styret slik at teamet i sum representerer følgende kompetanseområder: 

- Strategi og videreutvikling  
- Organisasjonsbygging og skaling 



- Økonomi og resultatoppfølging 
- Politisk påvirkning 
- Fundraisingfaglig kompetanse 
- Næringsliv og sponsorrelasjoner 
- PR, markedsføring og kommunikasjon 
- Innovasjon og teknologisk utvikling 

 
 
Etter vedtektene kan styreleder Klaus Damlien ikke sitte lenger da 6 år er 
maxgrensen for sammenhengende styreverv i Fundraising Norge. Valgkomiteens 
innstilling legger imidlertid opp til en videreføring av etablert praksis for utvikling 
og vekst. 
 

Ny styreleder: 
Karl Rohde Næss rykker opp fra nestlederrollen til ny styreleder. Karl har allerede 2 
års erfaring i styret og vil som styreleder videreføre valgt strategi og satsning på 
videreutvikling. Han har bred fundraisingfaglig bakgrunn både fra Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse (2017 – d.d.) der han har jobbet både som Merkevaresjef og 
Markedssjef. Tidligere har han jobbet i Leger uten grenser (2011 – 2015) 
 

Ny nestleder:  
Øystein E. Søreide f. 1969 er i særklasse kvalifisert og skårer høyt på samtlige 
kompetanseområder. Han har solid fundraisingbakgrunn som markedssjef i CARE 
Norge (1994-96) og SOS-Barnebyer (1996-98) og markedsdirektør i UNICEF 2009-
13. Han har i tillegg erfaring som næringslivsleder, byråd for helse og sosiale 
tjenester i Oslo, bydelsdirektør for Grorud og er nå adm.dir. i Abelia.  
 

1. vara: 
Geir Smith-Solevåg f. 1980 har variert bakgrunn fra kommunikasjon, politikk og 
offentlig administrasjon. Han har siden 2017 vært kommunikasjonssjef med 
ansvar for PR, innsamling, marked, politikk og content for Frelsesarmeen i Norge, 
Island og Færøyene. Han har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver og ass. 
informasjonssjef i Frelsesarmeen (2005-2012) og rådgiver og kommunikasjonssjef i 
Nittedal kommune (2012-16). Han har lokalpolitisk erfaring som 
kommunestyremedlem, lokallagsleder, valgansvarlig og nå som styreleder for 
offentlig eiendomsselskap. Han har, og har også hatt, ulike verv innenfor 
frivillighet, kultur og skole. 
 

Valg av revisor 
 
Det innstilles på at Jan Bruserud fortsetter som revisor for Fundraising Norge. 

Valgkomite 
  
Valgkomiteen: 
Leif Wien Jensen, Norges Blindeforbund                              
Leder av valgkomiteen (på valg)                   2020 - 2022 
 
Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn               
Medlem (trekker seg som følge av jobbendring)     2021 - 2023  



 
Gunn Inger Røkke Ruud, Kirkens Nødhjelp          
Medlem (på valg)         2020 – 2022 
 
 
Forslag til kandidat: 
 
Klaus Damlien, avtroppende styreleder innstilles som leder av valgkomiteen.  
 
 
Innstilling til ny valgkomite: 
 
Klaus Damlien, Redd Barna        2022 - 2024 
Leder av valgkomiteen 
 
Leif Wien Jensen, Norges Blindeforbund                                 2022 - 2024 
Medlem                    
 
Gunn Inger Røkke Ruud, Frelsesarmeen            2022 - 2024 
Medlem         
  
 

13. Innsendte saker 
 

• Det er ikke sendt inn noen saker til årsmøtet. 
 

14. Evt resolusjoner 
 

•  Det er ingen resolusjoner til årsmøtet. 


