Protokoll
fra
Norske frisør- og velværebedrifters
39. landsmøte
Hotel Continental, Oslo
21. oktober 2017
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DEL 1: ÅPNING OG KONSTITUERING AV LANDSMØTET
Landsmøtets åpning
Landsmøtepapirene lå utdelt på hver plass, og bestod av landsmøtehefte og deltakeroversikt, årsrapport for landsmøteperioden 2015 – 2017, strategidokument for 2017 – 2025 og forslag til reviderte
vedtekter.
President Edel Kristin Teige sto for den formelle åpningen av Norske frisør- og velværebedrifters 39.
landsmøte. Hun ønsket spesielt velkommen til æresmedlemmene og andre inviterte gjester.

1 Godkjenning av innkalling
Det ble varslet om tid og sted for landsmøte i alle årets utgaver av magasinet FRISØR i forkant av
landsmøtet, samt på forbundets nettsider og i magasinet SALONG. Varsel og informasjon sendt på epost til laug og fylkeskontakter, senest 8 uker før landsmøtet, jf. § 5-4.
Innkalling med dagsorden, forretningsorden og saker til behandling ble lagt ut på NFVBs nettside senest 2 uker før landsmøtet, jamfør § 5-4, 2.ledd.
Det var ingen kommentarer til varselet og innkallingen.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden var gjengitt i landsmøteheftet. Landsmøtet består av en konstituerende del, en generalforsamlingsdel og en temadel. Enkeltsaker voteres over eller godkjennes formelt under generalforsamlingsdelen. Innspill, planer og visjoner fremlegges og drøftes i temadelen, og danner grunnlag for
NFVBs videre arbeid og retning og prioritering.
Det var ingen kommentarer til dagsorden.
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

3 Godkjenning av forretningsorden
Styrets forslag til forretningsorden var gjengitt i landsmøteheftet. Det var ingen innvendinger.
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

4 Godkjenning av fullmakter, fastsettelse av stemmetall og talerett
Jan Kristian Pettersen i NFVBs administrasjon viste til den utleverte deltakerlisten med stemmefordeling og redegjorde for antall stemmer, inklusiv fullmakter.
14 laug var representert. Stemmene fra laugene representerte 283 medlemsbedrifter.
Det var 105 stemmer fra øvrige bedrifter, styret, etc. Totalt antall stemmer representert på landsmøtet ble fastslått til 388 stemmer. Dvs. at 2/3-flertall var ved 259 stemmer, og alminnelig flertall ved
195 stemmer.
Landsmøtet fastsatte det totale stemmetallet til 388 stemmer.
Landsmøtet ble spurt om andre enn andre enn de som er nevnt i lovenes § 3-3 skulle ha talerett, og
landsmøtet ga full tilslutning til talerett også for inviterte gjester.
Et enstemmig landsmøte ga talerett til landsmøtets gjester.
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5 Valg av landsmøtets funksjonærer
Styrets forslag til funksjonærer ble lagt frem sammen med landsmøtedokumentet og lest opp, med
spørsmål om det var andre forslag. Funksjonærene var titulert med representasjonssted i deltakerlisten.
A)

To dirigenter
Unni Joakimsen
Perly Kopperstad

B)

To personer til å godkjenne og undertegne protokollene
Silje Gulliksen
Anita Nymark

C)

To personer til å godkjenne reisefordelingen
Siv Tone Valrygg
Ann-Christin Huus

D)

Tellekorps (4 personer)
Anita Leinebø
Evy Merethe Lunde
Jørn Bjaanes
Jan Kristian Pettersen

E)

Redaksjonskomité (3 personer)
Ove Walderhaug
Anne Mari Halsan
Jarl M. Garder

F)

To personer til å føre protokollene
Jarl M. Garder
Anne Mari Halsan

Styrets forslag til funksjonærer under landsmøtet ble enstemmig vedtatt.
De valgte dirigentene tok deretter over ledelsen og landsmøtet ble formelt satt.
Landsmøtet ble spurt om styret kunne få fullmakt til utnevnelse av æresmedlem, så vedkommende
ikke behøvde å være tilstede under votering eller bli sendt på gangen. Styret fikk denne fullmakten.
Til behandling av vedtekter samme dag var dette for øvrig en paragraf med endringsforslag, der det
heretter er styrets mandat å utnevne æresmedlemmer.
Ordet ble så gitt til forbundspresidenten for innledende ord til Landsmøtet.

Presidentens tale
I presidentens åpningstale tok Edel Kristin Teige opp at hun lovet et taktskifte da hun ble valgt for
første gang for fire år siden. Hun mente landsmøtet 2017 ville bli historisk, med de saker som nå er
fremlagt og den kurs som er satt. Presidenten pekte på en ny strategi som århundrets løft, samtidig
som hun poengterte hvor viktig det er at alle bransjeaktører er med på å ta ansvar for løftet.
Presidenten uttrykte også glede over at NFVB har fått ny direktør, og at vi nå er tilknyttet en sterk
landsforening i NHO. Det å være en del av NHO er essensielt for å oppnå politiske resultater.
Økt lærlingtilskudd er noe NFVB kan ta stor del av æren for, men vår stemme løftes av NHO.
Til sist gjentok Teige at NFVB er hjertet i bransjen. Uten det stopper alle vitale deler.
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DEL 2: GENERALFORSAMLING
Konstituering av generalforsamlingen
Under åpningen av landsmøtet ble punktene 1 til 5 på dagsorden gjennomført. Det var ingen merknader
til denne gjennomgangen. Generalforsamlingen for NFVB ble dermed formelt konstituert. Generalforsamlingen fortsatte deretter med gjennomføring av punkt 6 - 15 i den vedtatte dagsorden, ref. side 6 i
landsmøteheftet.

6 Styrets beretning for landsmøteperioden 2015 - 2017
NFVBs president Edel Kristin Teige henviste til heftet Årsrapport 2015 - 2017, og gjennomgikk spesielle
hendelser i perioden, samt noen av de forutsetninger som ligger til grunn for NFVBs arbeid.
Spesielt fremhevet hun landsmøtet og landskonferansen som viktige arenaer for diskusjoner og beslutninger. Her kommer medlemmenes viktige stemme frem. Arbeidet med å utforme en bransjestandard har vært prioritert i perioden. Satsningen på arrangementet Hår & Skjønnhet, med NM og
Årets Frisør, understrekes som bransjens desidert største møteplass for faglig inspirasjon. Gjennom
perioden har det blitt utgitt 20 magasiner, fordelt på 12 FRISØR og 8 SALONG, som ledd i informasjonsarbeidet rettet til alle bedrifter i området frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. Satsningen
mot hudpleiebransjen har fortsetter. NFVB er 110 år i 2017, men det har ikke vært egne markeringer
til dette.
Perioden har også vært preget av direktørskiftet. Olav Eikemo sluttet per 31. juli 2016 og Anne Mari
Halsan begynte per 1. mars 2017. Presidenten har i mellomperioden fungert som direktør, og deretter som innleid konsulent for direktøren.
Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Det var ingen bemerkninger til
årsberetningen, og den ble deretter tatt opp til votering. Det var ingen som stemte mot godkjenning.
Landsmøtet godkjente styrets årsberetning for perioden 2015 - 2017.

7 - 10 Godkjenning av regnskaper for 2015 og 2016
Dagsorden punkt 7 – 10 omhandler forbundets økonomiske situasjon, og inkluderer følgende:
7 - Revidert regnskap for to siste kalenderår
8 - Revisors beretning
9 - Kontrollkomiteens rapporter
10 - Økonomisk status pr. 30.06. 2017
Regnskapene med noter var fremstilt på side 10 – 23 i landsmøteheftet, inkludert godkjennelse fra
NFVBs kontrollkomité. NFVBs direktør Anne Mari Halsan redegjorde for de revisorgodkjente regnskapene for 2015 og 2016, samt forbundets økonomiske situasjon etter regnskapsrapporter for første
halvår 2017. Situasjonen for perioden beskrives som stabil.
Kontrollkomiteens leder Aud Schjødt Fredriksen la frem beretning om at styret har jobbet innenfor
vedtatte mål og strategier, og innstilte på at Landsmøtet skulle gi styret ansvarsfrihet for regnskapet.
Det ble deretter åpnet for spørsmål til regnskapene. Ingen tok ordet.
Regnskapene for 2015 og 2016 ble lagt frem for godkjenning av Landsmøtet.
Regnskapet for 1. halvår 2017 var en orienteringssak. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Landsmøtet godkjenner regnskapene for 2015 og 2016, og innrømmer styret ansvarsfrihet.
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DEL 3: LANDSMØTETS TEMABEHANDLING
Som bakgrunn for landsmøtets drøftelser og NFVBs generelle arbeid var det lagt inn en egen temadel
med innlegg til bransje- og organisasjonsutvikling.

Betraktninger om økonomi i bransjen
Styremedlem Lars Terje Skjæveland viste til en bransjeundersøkelse og hvordan ulike faktorer kunne
gi store utslag i bedriftenes bunnlinje. Riktig bemanning til rett tid for å minimere dødtid er det aller
viktigste i bedriftens driftsregnskap.

Innlegg fra Stavanger frisørlaug
Kjetil Fevang fra medlemsbedriften Brødrene Fevangs Barberstue holdt et innlegg om utvikling av
herredelen av frisørfaget og hvordan få større fokus på dette fagområdet. Det må jobbes med å
skape interesse, få rekruttering og sikre kvalitet for denne delen av faget.

Oppfølging av landsmøtevedtak nr. 2 – 2015
Styremedlem Espen Sævold viste til landsmøtevedtaket om drøftelse av kvalitetskrav, autorisasjon,
sertifisering og merkevarebygging. Han presenterte hvordan styret har jobbet med oppgaven og
hvordan man ser for seg det videre arbeidet. Den svenske sertifiseringsarbeidet følges nøye.

Presentasjon av styrets strategi for 2017 – 2025
Direktør Anne Mari Halsan hadde en stor og inngående presentasjon av strategien for NFVB i neste
landsmøteperiode og ytterligere tre perioder fremover. Nye mål er konkretisert og tallfestet, med
prioriteringer av kjernevirksomhet. Strategien ble også gitt landsmøtedeltakerne som egen trykksak.
Strategien sto som landsmøteforslag nr. 5, for diskusjon og votering senere på dagsorden.

Presentasjon av ny kommunikasjonsplattform
Som illustrasjon på nye kommunikasjonsløsninger presenterte CEO Fredrik Kvaal fra Communicator365
og NFVBs redaktør Jarl Garder forbundets nye nettside, som er radikalt annerledes enn tidligere.
Skiftet av nettside skjedde samtidig med landsmøtet, og vil utvikles i tråd med NFVBs strategi.

Konkurranser i frisørfaget
Merete Kvestad Eide fra medlemsbedriften PÅHÅRET holdt innlegg om betydningen av faglige konkurranser, både for konkurranseutøveren og for bedriften. Eide kom direkte fra WorldSkills i Abu
Dhabi, der hun var faglig ekspert på det norske landslaget.
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DEL 4: GENERALFORSAMLINGEN FORTSETTER
I den videre saksbehandlingen, Dagsorden punkt 11 – 13, ble det orientert om rekkefølgen på voteringsforslagene. Først behandles landsmøteforslag fra laug/medlemsbedrifter og styret, deretter lovendringssaker og til sist styrets forslag til planer og mål med tilhørende kontingenter og budsjetter.
Dagsorden pkt. 14 – 15 er valg av styret, komiteer og revisor.

11 Behandling av landsmøteforslag
11 A) Landsmøteforslag fra laug og medlemsbedrifter – to saker, ref. side 25 i landsmøteheftet
11 B) Landsmøteforslag fra styret – tre saker, ref. side 26 og 27 i landsmøteheftet

Landsmøteforslag nr. 1 - fra Sandnes og Jæren frisørlaug:
Redusere kostnaden pr deltaker ved deltakelse på landsmøtet
Forslaget ble presentert av oldermann Gunn Hege Skretting Sirevåg. Begrunnelse for forslaget var å
gjøre det økonomisk lettere for medlemmene å prioritere landsmøtet, og da lettere å få med også de
små salongene.
Styrets innstilling ble presentert av Laila Høybakk. Styret tar innspillet til etterretning. Samtidig ble det
sagt at årets landsmøte også var samtidig med forbundets 110-års jubileum, og dermed grunn til kanskje litt flottere rammer enn vanlig. Ellers er priser for aktuelle konferansehotell i Oslo relativt like.
Det ble åpnet for debatt, og følgende andre tok ordet: Lillian Silfvenius og Trude Hov Sørensen.
Det var styrets innstilling til forslaget som gikk til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget
ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Styret tar innspillet fra Sandnes og Jæren til etterretning og ser på muligheten for å kutte
kostnader innenfor de rammer landsmøtet skal ha i kommende år.

Landsmøteforslag nr. 2 - fra Bergen frisørlaug:
Krav til den som velges som president
Forslaget ble presentert av oldermann Anita Nymark. Lauget foreslår at når det skal velges ny president i forbundet må vedkommende inneha svennebrev og eie minimum 34 % av bedriften han/hun
representerer. Begrunnelsen er å ivareta fagets interesse i en fremtid med bedriftsledere uten faglig
tilknytning.
Styrets innstilling ble presentert av Eva Moi Skøie. Styret ønsker å behandle dette i sammenheng
med arbeidet med ny organisasjonsstruktur, med henvisning til blant annet landsmøteforslag nr. 3.
Det ble blant annet reist spørsmål om hva da med hudpleiere, som ikke har svennebrev.
Det ble åpnet for debatt, og følgende andre tok ordet: Aud Schjødt Fredriksen og Vibeke Giske Røisland.
Det var styrets innstilling til forslaget som gikk til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget
ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Styret drøfter forslaget fra Bergen Frisørlaug om presidentens kvalifikasjoner og eierandeler
i det arbeide som skal pågå i kommende landsmøteperiode når det gjelder hhv. omstrukturering
av NFVBs organisasjon, styreinstruks for NFVB, instruks til valgkomite i NFVB og bransjestandard
(se Landsmøteforslag nr. 3).
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Landsmøteforslag nr. 3 – fra styret:
Utrede muligheter for en ny organisasjonsstruktur
Forslaget ble presentert av Merete Mikkelsen. For å kunne oppnå målene i fremlagt strategi ønsker
styret å utrede en eventuell ny organisasjonsstruktur for NFVB. Dette gjelder laug, fylkeskontakter,
styret, utvalg og administrasjonen. Målet er å gi alle ledd tydeligere mandater med mål, oppgavefordeling, rapporteringer, evalueringer og ressursallokering.
Det ble åpnet for debatt, og følgende andre tok ordet: Ingen.
Forslaget gikk deretter til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Landsmøtet gir styret i oppgave å gjennomføre en utredning om muligheter for en endring
av organisasjonsstrukturen, ved nedsetting av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det skal
legges fram temaer/områder til diskusjon under landskonferansen i 2018, som fører til forslag
til vedtak i Landsmøtet 2019.

Landsmøteforslag nr. 4 – fra styret:
Endring av regler for reiseregning - Tapt arbeidsfortjeneste
Forslaget ble presentert av Eva Moi Skøie. Det utbetales godtgjørelse for alle typer møtevirksomhet
og representasjon for NFVB innenfor normal arbeidstid innenlands og utenlands. Pr i dag gjelder ikke
dette for sittende styremedlemmers deltakelse på landsmøtet. Styret ønsker å endre dette, slik at
det også utbetales godtgjørelse for deltakelse på landsmøtet. Dette med bakgrunn i at styrets medlemmer fungerer frem til nytt styre er valgt, og har da også det samme ansvaret/oppgaven frem til
dette tidspunktet i landsmøtet.
Det ble åpnet for debatt, og følgende andre tok ordet: Alf Terje Farstad og Kai Ytredal. Forslaget gikk
deretter til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Teksten i NFVBs regulativ for utgiftsdekning og honorarer om at det ikke utbetales godtgjørelse for deltakelse på landsmøtet strykes.

Landsmøteforslag nr. 5 – fra styret:
Ny strategi 2017 – 2025
Forslaget ble utførlig presentert av direktør Anne Mari Halsan tidligere under landsmøtet. Strategien for
årene 2017 - 2025 bygger på innsikt fra en situasjonsanalyse, tidligere strategier og måldokumenter,
samt en samlet vurdering av frisør- og velværebransjens fremtidige utfordringer og behov. For å kunne
levere på NFVBs oppdrag; Å sikre medlemmene politisk påvirkningskraft, gjennomslag i forhandlinger og
attraktive medlemsfordeler, er det nødvendig både å sikre grunnmuren i bransjen, selve håndverksfaget
og dets kvaliteter, samt å sette enkeltmedlemmer og bransjen som helhet i stand til å møte nye forretningsmodeller, endrede konkurransevilkår og krevende forbrukerdrivere på måte som sikrer fortsatt
vekst og lønnsomhet i bransjen.
Strategien fremlegges som en strategisk plattform som gir en oversikt over situasjonen, viser retning,
fastsetter hovedmål og hovedstrategier. Den strategiske hovedretningen er tredelt; utdanning og
kompetanse, medlemsservice og omdømmebygging. Alle tre retninger gjelder både frisør og hudpleie/velvære. Forslaget innebærer at Landsmøtet slutter seg til seg disse tre strategiske hovedretningene med tilhørende overordnede mål, overordnede strategier og styrets prioriteringer, og at forbundets aktiviteter for å levere på dette utføres innenfor NFVBs budsjettrammer.
Det ble åpnet for innspill under fremleggelsen tidligere på dagen, der følgende tok ordet: Randi Askim
Eriksen, Alf Terje Farstad, Annemor Hatlenes og Edel Teige. Ingen andre tok ordet før forslaget gikk til
votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til den fremlagte strategien for 2017 - 2025.
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12 Behandling av lovendringssaker
12 A) Lovendringssaker fra laug og enkeltbedrifter – ingen forslag/saker.
12 B) Lovendringssaker fra styret – én sak - ref. eget dokument/full lovtekst.
Jørn Inge Næss redegjorde for styrets lovendringsforslag. Forslaget innebærer en revisjon som omfatter mange paragrafer, og inkluderer både lovendringsforslag, redaksjonelle endringer/rettelser i
paragrafene og flytting av paragrafer. Forslaget er derfor fremlagt som ett forslag, for votering over
ny lovtekst i sin helhet. I dokumentet med forslag til ny lovtekst var alle paragrafer med endringer
merket, alle nye/reviderte tekster uthevet i rødt. Jørn Inge Næss redegjorde for alle endringer.
Etter gjennomgangen av de ulike lovendringsforslagene ble det åpnet opp for spørsmål og debatt.
Gro Rosland fremla rett i forkant av landsmøtet et skriftlig innspill om medlemskapskriterier. Det vil bli
fulgt opp i sammenheng med vedtatt strategi, og eventuelt fremlegges som sak på neste landsmøte.
Arild Martinsen hadde en kort bemerkning til lovendringsforslaget, ellers var det ingen som grep ordet
før forslaget gikk til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Lovendringsforslaget ble vedtatt i sin helhet.

13 Styrets forslag til planer og mål
med tilhørende kontingentvedtak og budsjetter
A) Strategi for 2017 - 2025
Styret viste til strategi og mål som ble behandlet tidligere på dagsorden og vedtatt av Landsmøtet.
Budsjetter, kontingenter og avgifter følger målplanens forutsetninger. Budsjetter for 2018 og 2019
fremlegges derfor som orienteringssak.
B) Kontingenter og avgifter for 2018 og 2019
Direktør Anne Mari Halsan viste til at det i strategien er foreslått å utvikle en differensiering av medlemstjenester ut fra størrelse på bedriftene, først og fremst for å kunne gi de minste bedriftene et
tilpasset tjenestetilbud og en lavere totalkontingent.
På grunn av uvissheten rundt NHOs kontingent og hvordan ny landsforening makter å senke sine
kostnader for igjen å kunne gi oss lavere kontingent, ønsker styret i tråd med ny strategi å fortsette
jobben med kontingentmodellen uten å låse fast en beslutning om endring på dette i Landsmøtet.
Dagens kontingentmodell beholdes derfor uendret til neste Landsmøte. Den endelige kontingentmodellen skal som minimum sikre NFVB de samme inntekter og den samme medlemsmassen som i dag.
Varsel om bruk av oppsparte midler
Budsjetter for 2018 og 2019 er basert på dagens kontingentmodell, og reflekterer den aktivitet styret
mener er nødvendig for å kunne oppnå målene for kommende periode. Satsningen innenfor de tre
strategiske hovedpilarene vil kreve økt ressursbruk i form av aktiviteter og bemanning i forhold til dagens situasjon. Styret ønsker derfor å varsle Landsmøtet om økte kostnader i kommende periode. For
å unngå økning i kontingent, vil finansiering av kostnadsøkningen skje ved bruk av oppsparte midler.
President Edel Teige varslet også om at beslutningen om å arrangere Hår & Skjønnhet hvert år fra nå
av vil medføre risiko for underskudd første årene. Leverandørenes deltakelse er p.t. ukjent, og det
mulig at dette arrangementet må delfinansieres av NFVB selv. Også her vil det i så tilfelle tas av oppsparte midler. Det er styrets oppfatning at et fullverdig, årlig arrangement er nødvendig og riktig for
NFVB og bransjen. Hår & Skjønnhet er viktig som virkemiddel i strategien, blant annet som bærebjelke i omdømme, rekruttering, faglig utvikling og inspirasjon for alle i bransjen.
Styret har mål om at dette bransjetreffet over en periode på 2-4 år vil gå i null økonomisk.
Presidenten gjentok varslet om mulige underskudd, for å være spesielt tydelig på dette.
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C) Korrigering av satser for tapt arbeidsfortjeneste og honorar
I henhold til tidligere praksis, justeres satsene med endringene i konsumprisindeksen for perioden.
Denne er på 5,4 %. Satsene blir da som følger:
Tapt arbeidsfortjeneste
Pr time 374,Pr dag 2 725,Honorar
Pr time 460,Pr dag 3 447,Det ble åpnet for debatt, men ingen tok ordet etter presidentens og direktørens redegjørelse.
Forslaget gikk så til votering. Det var ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til kontingent for perioden 2018 - 2019.

14 Valg av styret med varamedlemmer
Kandidatene til styret og styrets varamedlemmer var presentert i landsmøteheftet. Lederen av valgkomiteen, Hanne Foss Hellberg, orienterte om komiteens arbeid og bakgrunn for sammensetting av
kandidater. Styrekandidatene utgjør i stor grad gjenvalg fra sist, der et tidligere varamedlem har
kommet inn for et fratrådt. To nye vararepresentanter sikrer fornyelse og fremtidig stabilitet. Det var
ingen benkeforslag på andre kandidater.
Deretter ble det valg, først av president, så visepresident, deretter styret samlet og varamedlemmene samlet. Ved hvert valg var det spørsmål om noen var noen imot. Det var det ikke, så samtlige i
styret ble valgt inn ved akklamasjon. Ved presidentens valg var det stående applaus.
Følgende ble valgt for perioden 2017 - 2019:
Styret
President:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Edel Kristin Teige, ET Hårstudio AS, Bergen
Espen Sævold, Visit AS, Bergen
Laila Høybakk, Capelli Frisør AS, Harstad
Linda Jørgensen, Nordic Formula AS, Oslo
Maj Hovde Krogdahl, På Håret Frisør AS, Sandvika
Merete Mikkelsen, Hårlokken AS, Aukra
Lars Terje Skjæveland, Modern Design AS, Sandnes

Varamedlemmer til styret
1. varamedlem: Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS, Skien
2. varamedlem: Merethe Kjellnes, ZikkZakk Frisør AS, Kristiansund
3. varamedlem: Perly Kopperstad, Perlys Frisør AS, Fosnavåg

15 Valg av komiteer og revisor
Kontrollkomité
Det kom ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling. Alle kandidater ble valgt enstemmig, ved
akklamasjon. Følgende ble valgt for perioden 2017 - 2019:
1. medlem Aud Schjødt Fredriksen, Bodø
2. medlem Eva Katrine Moi Skøie, Kristiansand
Varamedlemmer til kontrollkomitéen
1. varamedlem Jeanine Svaem Christensen, Oslo
2. varamedlem Øystein Kleppe, Gjøvik
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Valgkomité
Styret la frem sitt forslag til ny valgkomite. Det kom ingen andre forslag.
Følgende ble valgt ved akklamasjon:
1. Hanne Foss Hellberg, Oslo (leder)
2. Eva K. Moi Skøie, Kristiansand
3. Morten Langseth, Hammerfest
Varamedlemmer til valgkomitéen
1. vara Øystein Kleppe, Gjøvik
2. vara Silje Gulliksen, Oslo
Revisor for NFVB
Styret gikk inn for at Norske frisør- og velværebedrifter skal benytte Pricewaterhousecoopers som
revisor. Det var ingen andre forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Landsmøtets avslutning
President Edel Kristin Teige takket alle for samarbeidet i landsmøteperioden. Spesiell takk gikk til
Eva Katrine Moi Skøie, som gikk ut av styret, og Øystein Kleppe, som gikk av som vara til styret.
Ordstyrerne opplyste om at neste års landskonferanse er lagt til Trondheim.
Med dette ble Norske frisør- og velværebedrifters 39. landsmøte og generalforsamling offisielt
avsluttet.

Protokoll godkjent

______________________________________ ______________________________________
Dato/sted:
Dato/sted:
______________________________________ ______________________________________
Silje Gulliksen
Anita Nymark
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