Kilometergodtgjørelse og andre godtgjørelse
Ved reiser for Geno SA forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for
organisasjonen, reisetid tatt i betraktning.
Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil: etter statens satser
Kostgodtgjørelse: utbetales etter kvittering.
Krav for utbetaling: maksimalt beløp kr 250 per dag, minimum reisetid en vei 5 timer.
Godtgjørelse til pass av barn under 10 år
Godtgjørelse gis med en timesats på kr 170, oppad begrenset til sats for fraværsgodtgjørelse
over 6 timer. I tillegg dekkes dokumenterte reiseutgifter til barnevakt. Med dokumenterte utgifter
menes at regning fra barnepasser må framlegges.
Utbetaling av reiseregninger
Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er avholdt.
Reiseregninger som mottas etter fristen vil ikke bli utbetalt med fraværsgodtgjørelse. Direkte
utgifter knyttet til reisen blir refundert.
Årsmøtets møteleder la deretter fram forslag til fastgodtgjøre/se til valgkomiteen.
Leder i valgkomiteen
Nestleder i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen

kr 21 000
kr 13 000
kr 11 000

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd.
Fraværsgodtgjørelse, kilometer- og kostgodtgjørelse kommer i tillegg.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling på godtgjørelse til tillitsvalgte, samt årsmøtets møteleders
innstilling på godtgjørelse til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Sak 7. Engasjere revisor for 2020
Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen
Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til
innstilling på revisor Geno for 2020. Innstillingen er i tråd med avtalen som for noen år tilbake ble
inngått mellom Geno SA og PWC AS, men styret og kontrollkomiteen må i løpet av året ta en
vurdering av om man skal innhente tilbud fra andre leverandører.
Husdal refererte til slutt kontrollkomiteens innstilling som er gjenvalg av Pricewaterhouse
Coopers AS.

Vedtak:
PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2020.
Enstemmig vedtatt.

Avslutning av møtet
Jan Ole Mellby takket for et godt og strukturert gjennomført digitalt møte. Han takket videre for
tilliten han er vist ved å bli gjenvalgt for nok et år, og uttalte at han har god motivasjon til å skjøtte
vervet som styreleder videre.
Han takket avtroppende tillitsvalgte, og ønsket de nye hjertelig velkommen og lykke til.
Møteleder orienterte årsmøtet om at alle automatisk vil få utbetalt en fraværsgodtgjørelse over 4
timer (gjeldende sats kr 2 400). Denne dekker da også Gena-utvalgsmøtet uka i forkant. Ingen
trenger derfor å skrive reiseregning.
Møteleder Nina Engelbrektson takket til slutt for et godt møte og hevet møtet.
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