Årsmøte i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett inviterer til årsmøte med foredrag og
årsmøtemiddag onsdag 27. april 2022 fra kl. 16:00 i Høyres hus, Stortingsgata 20
Program for arrangementet
15:45 – 16:00

Kaffe og mingling

16:00 – 16:15

Årsmøte

16:15 – 17:00

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland – innhold, plikter og betydning for bygg- og anleggsbransjen.
Advokat Sofie Kommisar, Advokatfirmaet BAHR AS og advokat Annina Luterbacher, Advokatfirmaet BAHR AS

17:00 – 17:15

Pause

17:15 – 18:00

Krav om fristforlengelse og vederlagsjustering som følge av Ukrainakrigen – rettskildebildet og invitasjon
til debatt. Advokat Mads Fuglesang, Advokatfirmaet Selmer AS og advokat Johannes Meyer-Myklestad,
Advokatfirmaet Selmer AS

18:30

Årsmøtemiddag på Bristol Grill

Det er ingen påmelding til årsmøtet og foredragene, og denne delen av arrangementet er gratis.
Det er egen påmelding til årsmøtemiddagen, der det er en egenandel, jf. nedenfor.

Dagsorden og saksdokumenter
Det er følgende dagsorden for årsmøtet med forslag til vedtak:
1. Godkjenne styrets årsberetning. Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.
2. Godkjenne regnskap med vedlagt revisorberetning. Forslag til vedtak: Regnskap med vedlagt revisorberetning godkjennes.
3. Fastsette kontingent – gjeldende årskontingenter er kr 200,- for personlige medlemmer og kr 1000,- for gruppemedlemmer. Forslag til vedtak: Gjeldende kontingenter videreføres.
4. Velge medlemmer til styret. Forslag til vedtak: Som styremedlem for 2 år velges: Pål Øyvind Toft Larsson, Arkitektbedriftene i Norge.
5. Velge medlemmer til valgkomiteen. Forslag til vedtak: Siw Linderud, Marius Borgen og Ulrikke Teige gjenvelges.
6. Velge revisor. Forslag til vedtak: Nåværende revisor Terje Ilje gjenvelges.
Styrets årsberetning, regnskap og revisors årsberetning for 2021 følger vedlagt.
Dersom noen medlemmer skulle ha kommentarer til vedlagte saksdokumenter og forslag til vedtak, bes det om tilbakemelding til foreningens sekretær Solfrid Aga, Advokatfirmaet Grette AS, e-post: soag@grette.no innen onsdag 20. april 2022.
Foreningens vedtekter ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside: http://www.entrepriseforeningen.no/6249-Vedtekter

Årsmøtemiddagen
Den tradisjonsrike årsmøtemiddagen finner sted kl. 18:30 på Bristol Grill. Foreningen sponser delvis middagen, og egenandelen for treretters middag inkludert drikke er derfor kr 500 pr. person. Påmelding til middagen skjer ved å sende en e-post
til soag@grette.no og er bindende. Påmeldingsfristen for årsmøtemiddagen er tirsdag 26. april 2022 kl. 11:00.
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