
 
 

 

 

Protokoll Årsmøte Fundraising Norge 
 
Dato: 18 mai 2022 
Sted: Møterom P1, Sentralen 
Tid: 14.00 – 16.00  
 
Styreleder Klaus Damlien ønsket de 27 oppmøtte fra 21 organisasjoner 
velkommen. 

1. Konstituering 
 

a. Navneopprop ble foretatt 
b. Det var 19 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner til stede. 

2. Valg av møteleder 
 
Vedtak: Styreleder, Klaus Damlien ble foreslått som møteleder. 
 
Vedtak godkjent.  
 

3. Valg av referent 
 
Vedtak: Rikke Solberg fra Fundraising Norge ble foreslått som referent. 
 
Vedtak godkjent.  

4. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 
Vedtak: 

• Jon Langballe, Nasjonalforeningen  
• June Alexandersen, Multippel Sklerose Foreningen 

 
Vedtak godkjent.  

5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

6. Godkjennelse av årsberetning 
 
Generalsekretær Siri Nodland presenterte årsberetningen for 2021. 2021 ble et 
travelt år for fellesskapet. Organisasjonen var fortsatt i en uforutsigbar situasjon, 
der digitale møter og arrangement preget driften.  
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Driftsmessig ble 2021 et godt år, med overskudd som følge av høy aktivitet og lave 
utgifter. 
 
Arbeidsutvalgene har jobbet godt på digitale flater og fått til mye i året som gikk.  
Nodland takket medlemmene for bidrag til fellesskapet som er selve kjernen i 
Fundraising Norge.  
 
Styreleder Klaus Damlien takket administrasjonen og medlemmene i Fundraising 
Norge for innsats, engasjement og deltakelse i året som har gått.  
 
Vedtak: Styrets beretning ble godkjent. 
 

7. Regnskap for foregående år, med revisors 
beretning 
Årsregnskapet for 2021 ble presentert. Revisor kommenterer at det er en sunn 
utvikling i økonomien som har klart å skape vekst.  
 
Generalsekretæren kommenterte at organisasjonen har spart mye på å redusere 
kontortiden på Sentralen til en gang per uke, og ved at flere arrangement er blitt 
digitale.  
 
Styreleder kommenterte at vekst i økonomi er viktig for å kunne investere i nye 
produkter og tjenester, slik at administrasjonen kan yte god service og være til 
stede for medlemmene. Det er også viktig for styret å ha en solid økonomi der det 
er penger til å kunne drifte organisasjonen i seks måneder dersom inntekter 
skulle falle fra.  
 
Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. 

8. Budsjett for påfølgende år  
 
Budsjett for 2022 ble presentert. Som et resultat av justert medlemskontingent og 
stadig vekst i antall medlemmer, ble budsjettpostene oppjustert. Det jobbes med 
å få inn nye medlemmer, blant annet fra kultur og idrett.  
 
Utgiftene til leie av møterom og bevertning gikk ned i 2021. I budsjettet for 2022 
opprettholdes kostnadene for disse postene fordi målet er at en del av 
arrangementene skal avholdes fysisk. Styreleder kommenterer på at 
formålskapitalen har økt som et resultat av lave kostnader i foregående år.  
 
Lave kostnader på drift vil fortsatt være en prioritet.    
 
Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering. 
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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 prosent 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. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fastsettelse av ny årsavgift. 
 

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: 
 
Fra: 

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  
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• 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 inntektsskapende aktiviteter 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. 
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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. 
  
Vedtak: Årsmøtet vedtar endringene i vedtektene.  
 

12. Valg 
Årsmøtet har i tråd med Fundraising Norges vedtekter ansvar for å velge 
medlemmer til Fundraising Norges styre.  
 
Sittende styre frem til årsmøte 2022: 
Styreleder  Klaus Damlien, Redd Barna (siste periode, kan ikke gjenvelges) 
   2020 - 2022 
Nestleder  Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulanse, (første periode, på valg)
   2020 - 2022 
Medlem  Nina Elisabeth Larsen, Norges Røde Kors (første periode, ikke på valg)
   2021 - 2023 
Medlem  Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (første periode, ikke på valg)
   2021 - 2023 
Medlem  Knut Nordenhaug, Norden Consult (første periode, ikke på valg)
   2021 - 2023  
Varamedlem (1) Øystein Sivertsen Sørvig, SOS barnebyer (første periode, på valg)
   2020 - 2022 
Varamedlem (2) Anne Kjersti Kværner, Care (første periode, på valg)  
   2020 - 2022 
 

a) Valg av styreleder og nestleder 
          
Etter vedtektene kan styreleder Klaus Damlien ikke sitte lenger da seks år er 
maksgrensen 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) 
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Ny nestleder:  
Øystein Eriksen Søreide 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-
2013. 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.  
 

b) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
 
Øystein Sivertsen Sørvig, SOS barnebyer ønsker ikke gjenvalg som 1. varamedlem. 
Anne Kjersti Kværner ønsker gjenvalg.  
 
Nytt 1. varamedlem 
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. 
 
Ny styresammensetning: 
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     2021 - 2023 
Medlem, Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund     2021 - 2023 
Medlem, Knut Nordenhaug, Norden Consult                                 2021 – 2023 
Varamedlem (1) Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen (Ny)    2022 - 2024 
Varamedlem (2) Anne Kjersti Kværner, Care                                    2022 - 2024 
 
Oppsummering/begrunnelse fra valgkomiteen: 
Valgkomiteen har lagt vekt på å finne frem til en balansert sammensetning av 
personer til styret slik at teamet i sum representerer en rekke 
kompetanseområder. 
 

Vedtak: Årsmøtet støtter valgkomiteens innstilling og vedtar nytt styre. 
 

c) Valg av revisor 
 
Det innstilles på at Jan Bruserud fortsetter som revisor for Fundraising Norge. 
 
Vedtak: Godkjent. 
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d) 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         
  
Vedtak: Tas til etterretning.  

13. Innsendte saker 
 
Det er ikke sendt inn noen saker til årsmøtet. 
 
Vedtak: Tas til etterretning. 

14. Evt resolusjoner 
 
Det er ingen resolusjoner til årsmøtet. 
 
Vedtak: Tas til etterretning.  
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