Protokoll fra generalforsamling
i ABM-media AS
15. juni 2021
15. juni 2021 kl 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i ABM-media AS. Møtet ble
avholdt digitalt som zoom-møte grunnet korona-pandemien.
Til stede var følgende av selskapets aksjonærer: OsloMet - storbyuniversitetet, Norges
museumsforbund, Arkivforbundet.
Aksjeeierne var representert ved:
• Liv Ramskjær, generalsekretær Norges museumsforbund
• Anne Berit Grindstad fra OsloMet - storbyuniversitet med fullmakt fra rektor Curt Rice.
• Kjetil Landrog på vegne av Arkivforbundet
Dessuten møtte:
• styreleder i ABM-media as Bård Frydenlund
• daglig leder i ABM-media as Lars Egeland
SAK 1. ÅPNING AV MØTET
Møtet ble åpnet av styreleder Bård Frydenlund.
Sak 2.OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJE-EIERE
Antall aksjer
Antall stemmer
Navn
OsloMet
Museumsforbundet
Arkivforbundet

180
180
40

180
180
40

400 av 400 stemmer var representert.
SAK 3. VALG AV MØTELEDER
Ifølge Aksjelovens §5 kan aksjeeiere, styreleder og andre velges til møteleder.
Vedtak: styreleder Bård Frydenlund velges til møteleder.
Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
SAK 4. GODKJENNING AV REGNSKAP 2020
Saksdokumenter:
a. Revisorbehandlet regnskap 2020
b. Revisors beretning
c. Protokoll fra styremøte 17. mars 2021
Styret behandlet årsregnskapet 17. mars 2021, og vedtok enstemmig å anbefale årsregnskapet
godkjent. Årsregnskap 2020 viser et overskudd på kr 466 826.
Styret har anbefalt for Generalforsamlingen at overskuddet tilføres egenkapitalen.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskap 2020 enstemmig. Overskuddet tilføres egenkapitalen.
SAK 5. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING 2020
Saksdokumenter:
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a. årsberetning 20209.
b. Protokoll fra styremøte 17. mars 2021.
Revisor Monica Ravnåmo bemerker om årsmeldingen i en e-post:
Jeg gikk igjennom årsberetningen, som fulgte signert regnskap.
Det er nye regler for årsberetning. Små selskap kan utelate den, men hvis de allikevel velger
å ha den, må den utarbeides på samme måte som øvrige/store foretak.
Og årsberetningen skal kommenteres i revisjonsberetningen.
Det betyr at den du har laget oppfyller gammel regnskapslov og ikke dagens lov.
Vi har to veier til mål:

Alternativ 1:
Du må lage ny og da må følgende poster være med:
Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
Her beskrives de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor.
Eksempler på hva årsberetningen kan omhandle er vurdering av finansielle ressurser,
fremtidige miljøkrav, rammebetingelser som kan påvirke foretakets inntjeningsevne, antatte
investeringsbehov etc.

Finansiell risiko
Her gis opplysninger om finansiell risiko (som omfatter de mål og strategier som er fastsatt for
styring av finansiell risiko). Det må gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko,
kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Alternativ 2:
Unnlate den (som de fleste «små selskaper» gjør). Da sendes årsregnskapet slik det foreligger
til Brønnøysund, uten årsberetning.
Årsberetningen slik den er nå kan du bruke ellers til orientering til styret f.eks.
Anbefaler alternativ 2.

Etter anbefaling fra revisor, har daglig leder anbefalt alternativ 2. Generalforsamlingen får derfor
Årsmeldingen til orientering.
Styret behandlet årsberetningen 17. mars, og vedtok enstemmig å anbefale årsberetningen
godkjent.
Vedtak:
Generalforsamlingen tok Årsberetning 2020 til orientering.
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SAK 6. VALG AV STYRE 2021

Vedtak:
Generalforsamlingen valgte følgende styre for ett år:
Leder: Bård Frydenlund
Nestleder: Heidi Meen
Styremedlem: Nils Pharo
Styremedlem: Birgitte Kjos-Fonn
Styremedlem: Nina Granlund Sæther
Varamedlem: Lars Emil Hansen

Oslo, 15. juni 2021

__________________
Anne Berit Grindstad (sign)
for OsloMet - storbyuniversitetet

__________________
Liv Ramskjær (sign)
for Norges museumsforbund

______________
Kjetil Landrog (sign)
For Arkivforbundet

__________________
Bård Frydenlund (sign)
møteleder
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Ramskjær, Liv Jorunn
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Frydenlund, Bård
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Signaturmetode

Norwegian BankID
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