
REFERAT FRA STYREMØTE IKVO 

(Org nr 977022983) 

 

 
6. FEBRUAR 2017, Gardermoen (Scandic Gardermoen hotell) 

Kl 17.15-18.30  
 

 

Til stede på møtet: 

Vibeche Holte, Guri Bøe, Per Olav Strande, Egil Marthinussen, Gry Høgberg 

 

 

 

Sak 1 Styret konstituerer seg  

 

Styreleder ser det som hensiktsmessig å fordele oppgaver og ansvarsområder til de ulike 

styremedlemmene. Det er behov for et godt system for å holde oversikt over medlemmene og 

inn- og utbetalinger. Det har vært utfordrende å følge opp dette ettersom 

kontaktinformasjonen til IKVOs medlemmer ikke har blitt oppdatert ved endringer. Alle 

styremedlemmene bidrar med å skaffe til veie nødvendige opplysninger i sine nettverk. Alle 

styremedlemmer bidrar med å informere om IKVOs formål og arbeid.  

 

Styret ble enige om følgende rollefordeling 

 

Vibeche Holte Styreleder  Leder for IKVO 

Per Olav Strande Kasserer  Kontaktledd mot regnskapsfører, følger opp 

innbetaling av kontingenter og medlemsoversikten  

Gry Høgberg Sekretær  Skriver referater og fører evt uttalelser fra IKVO i 

pennen. Bidrar til oppdatert medlemsoversikt og 

kontaktinfo.  

Guri Bøe Styremedlem   

Egil Marthinussen Styremedlem   

 

 

Sak 2 Økonomi/regnskap 

 

IKVO hadde ca 90 medlemmer før landskonferansen i desember 2016. På samme tidspunkt 

hadde IKVO kr 700 000 på konto i Rørosbanken. Vibeche Holte og Per Olav Strande har 

disposisjonsrett til kontoen. Enkelte medlemmer har ikke mottatt faktura på kontingent for 

2016. Styret vil gjøre en innstas for å oppdatere medlemsregisteret og kreve inn 

medlemsavgift for 2017. opplysningene i Brønnøysundregisteret vil også bli oppdatert, Men 

regnskapsinformasjon oppgis ikke der. 

 

Sak 3 Valg av regnskapsfører 

 

IKVO trenger avtale med ny regnskapsfører. På grunn av tjenestens omfang, er det ikke 

behov for å legge ut på anbud. Man har i stedet valgt å innhente tilbud fra ulike firmaer i 

landet.  

Styret har vurdert tilbud fra følgende regnskapsfirmaer: 



 

Vangdal Regnskap AS 

Gnistregn AS 

Fjeco Regnskap AS 

Slaastad AS 

 

Styret la vekt på pris og referanser i sin vurdering og valg av leverandør. Valget falt på 

Slaastad AS som fører regnskapet for Glåmdalen interkommunale Voksenopplæringssenter. 

Gry kontakter regnskapsføreren for nærmere avtale.  

 

Sak 4 Logo 

 

Per Olav har kontakt med en person som har utarbeidet ulike forslag til ny logo for IKVO. 

Styret valgte ut en logo som vi ønsker å jobbe videre med. Per Olav videreformidler 

endringsforslagene til kontaktpersonen.  

 

Sak 5 Eventuelt 

 

a) Høring – forskriftsbestemmelser for norskprøvene, www.regjeringen.no/jpg. Høringen 

gjelder endringer knyttet til administreringen av norskprøvene. IKVO uttaler seg ikke 

denne gangen.  

b) Henvendelse vedr grunnskole. Hvordan er retten til videregående skole når deltager 

mangler engelsk fra hjemlandet? Hvem skal IKVO rette sin henvendelse til vedr dette 

hvis det blir aktuelt? Dette må ses i sammenheng med de nye læreplanene for 

grunnskole og forberedende voksenopplæring som skal prøves ut i forsøksfylker 

inneværende år. 

c) Hjemmesiden til IKVO: Øyvind Stubsjøen har hatt oppdraget med å drifte 

hjemmesiden til IKVO noen år. Styret er godt fornøyd med samarbeidet og ønsker å 

videreføre avtalen. Vibeche kontakter ØS for fornyelse av avtalen. 

 

 

 

Ref. Gry Høgberg  

http://www.regjeringen.no/jpg

