
Årsmøte HR Norge
27. april 2021



Agenda
1. Velkommen til årsmøte HR Norge

2. Valg av dirigent 

3. Godkjenning av innkalling

4. Digitalt årsmøte

5. Valg av to personer til å underskrive protokollen

6. Orienteringer
Utvikling, drift og resultat (inkl prognose og noe om strategi)

7. Vedtektsendring 

8. Valg - Styre, Valgkomite, Revisor

9. Styrets godtgjøring

10. Godkjenning av styrer i regionforeninger

11. Bekrefte vedtak om avvikling av SPO og NIPA

Avslutning



2. Valg av dirigent

• Forslag:

Charles Jensen



3. Godkjenning av innkalling

• Ordinær innkalling, med tilpasning til Korona

• Foreløpig (og endelig) saksliste sendt ut mer enn en måned før årsmøte

• Tilpasning knyttet til motforslag/avstemming

• Ingen forslag innkommet

• Regionale årsmøter inkorporert



5. Valg av to personer til å underskrive 
protokollen

• Forslag:

• Anne Barlaug

• Hilde Kristoffersen



6. Orienteringer
Koronaåret 2020 oppsummert - veien videre

• Korona preget tema, format og 
økonomi

• Historisk mange 
medlemsleveranser
• Svært gode tilbakemeldinger
• Regionene i stor grad ivaretatt fra 

Oslo

• En kraftig endringsimpuls

• Prestasjoner vi er stolte av



Økonomi:
"Not for profit - Not for loss"
• Kraftig omsetningsnedgang – lite overskudd

• Kontingent stabilt element

• Lavere priser og noen færre kommersielt orienterte 
tilbud gir lavere økonomisk bidrag

• Digital satsning investering som konsumerte ressurser

• Fleksibel kostnadsstruktur hjalp oss i nedtrekket
• Supplert av permittering og lønnskutt

• Det meste av det som leveres er "gratis"

• Penger på bok gir trygghet og muskler – og finansinntekter
Men er en dårlig hvilepute



Resultatregnskap og Balanse



Revisjonsberetning



Flat medlemsutvikling

• 12 flere 
virksomhetsmedlemmer

• 55 færre 
individuelle medlemmer 
(inkl student, individuelle, 
pensjonister og arb.ledige)



Kraftig digitalt skift - flere deltakere

• Etablerte produkter 
gjort digitale

• Skalert tilbud -
nådd ut til nye

Aldri har HR Norge levert 
så mye til så mange



Fornøyde deltakere på medlemsmøter/webinarer

• Fysiske medlemsmøter 
frem til mars

• Webinarer fra covid-19



Vellykkede digitale kurs

• Fysiske kurs frem til 
Covid

• I hovedsak digitale 
etter



Rekordhøye evaluering konferanser 

• Bare digitale 
leveranser etter Covid



Norges ledende HR-nettside

• Fri tilgang/innlogging 
for alle medlemmer
fra 2018 - full effekt 
fra 2019



Sosiale media - vår viktigste kanal

• Linkedin viktigste 
kommunikasjonskanalen 
mot medlemmer



Rekordhøyt gjennomslag i media



Hva kommer fremover?

• Videreføre mye av det vi har lært og levert -
fysiske tilbud tilbake etter sommeren

• Regionene vitaliseres etter sommeren

• Fleksibel plan i tre faser
• Korona
• Overgang
• Post-korona

• Strategirevisjon til høsten
- Fra "stå han av" til … ?



Spørsmål eller 
kommentarer 
til 2021 og 
videre?



7. Vedtektsendring 

• Ingen forslag



8. Valgkomitéens forslag til nytt styre

• Styreleder
Tove Selnes, 
Storebrand
(20-22)

• Nestleder
Helle Øverbye,
Innovasjon Norge
(21-23)

• Styremedlemmer
• Gro Gotteberg, 

DNV-GL
(20-22)

• Geir Haugstveit, 
OsloMet
(21-23)

• Olav Hypher, 
NRK
(21-23)



8. Styrets forslag til valgkomité

• Eivind Garshold (leder)
Impaktor

• Mette Krogsrud,
Schibsted

• Tom Simonsen,
Forsvaret



8. Styrets forslag til revisor

• Tommy Benum, BDO

• Støttes av Pål Wolstad-Hanssen, BDO
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9. Styrets godtgjøring 

Forslag fra styret (videreføring av nåværende):

Kr 60.000,- til styreleder for styreperioden 2021-2022
Kr 30.000,- til nestleder for styreperioden 2021-2022
Kr 30.000,- til ledere av regionene

Kr 10.000,- til medlemmer i HR Norges styre (ny)

Tillitsvalgte deltar på ordinære konferanser i HR Norges regi mot dekning av 
variable kostnader.



10. Godkjenning av styrer i regionforeninger 



10. Godkjenning av styrer i regionforeninger 

HR Norge Rogaland

• Styreleder:
• Camilla H. Rekdal, Zirkel (21-23) 

• Styremedlemmer:
• Stein Haga, Sandens Sparebank (21-23)
• Edita Vejzovic, Attende (20-22)
• Hege Rosså, Universitetet i Stavanger (20-22)
• Anne Barlaug, SpareBank1 SR-Bank (20-22)



10. Godkjenning av styrer i regionforeninger 

HR Norge Vest

• Styreleder:
• Henning Hauso, Bergen kommune (21-23)

• Styremedlemmer:
• Ida Totland Wågheim, BKK (21-23)

• Johnny Færøy, Garuda (21-22)

• Kathleen Mathisen, Grieg Seafood (21-22)



10. Godkjenning av styrer i regionforeninger 

HR Norge Nordvest

• Styreleder:
• Anders Godø, Kongsberg Maritime (21-23)

• Styremedlemmer:
• Lene Flem Debess, Optimar AS (21-23)

• Roar Reiten, Ålesund kommune (21-23)

• Anne Gunn Mostad, Kystverket (20-22)

• Terese B. Lange, Kongsberg Maritime (20-22)



11. Bekrefte vedtak avvikling av SPO og NIPA

• I ekstraordinære årsmøter i Senter- for Personalutvikling (SPO) og Norsk Institutt for 
Personalforvaltning (NIPA) 18.desember 2001 ble det fattet likelydende vedtak om at 
organisasjonene skulle «opphøre å eksistere» og gå sammen i HR Norge.
Det har ikke vært aktivitet i verken NIPA eller SPO siden arbeidet med avvikling på det nærmeste 
ble avsluttet i 2002. 

• NIPA og SPO ble, av forskjellige grunner som nå ikke lenger er relevante, ikke formelt meldt 
avviklet i foretaksregisteret. 

• Vi mangler signert protokoll på avvikling av NIPA og SPO. Dette er en forutsetning for å få avviklet 
selskapet i foretaksregisteret. Styret vil derfor anmode årsmøtet i HR Norge om å bekrefte 
vedtaket som årsmøtet i NIPA og SPO gjorde i 2001 slik at beslutningen kan bekreftes gjennom en 
signert protokoll. 

• Vi foreslår at Årsmøtet i HR Norge bekrefter vedtak fra 18.desember 2001 om avvikling av Norsk 
Institutt for Personalutvikling og Administrasjon (NIPA), org.nr. 955 434 412 og Senter for 
Personal- og Organisasjonsutvikling (SPO), org.nr. 971 525 584.



Takk!

• Tom Simonsen – HR Norge

• Hege Aamotsmo – valgkomité

• Lise Sannerud – valgkomité

• Anne Holstad – HR Norge Nordvest

• Hilde Kristoffersen – HR Norge Rogaland

• Caroline Nordbø Middelthon – HR Norge Rogaland


