Protokoll fra ordinær generalforsamling i VisitOSLO as torsdag 3.
juni 2021 kl. 09:00 på digitalt møtested på Teams.
1.

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og valg av to
aksjonærer til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.

Styrets leder Gjøran Sæther ønsket velkommen til årets generalforsamling. Han åpnet med å takke
VisitOSLOs ansatte for en meget god innsats i et vanskelig år.
Generalforsamlingen godkjente innkallingen. Advokat Bjørnar Alterskjær ble valgt til møteleder. Cecilie
Trøan Kjelsaas, Wallmans Salonger AS samt Annette Støren Nyborg, Frammuseet, ble valgt til å
medundertegne protokollen.
Det var totalt 17 stemmeberettigede aksjonærer til stede. Aksjonærene representerte til sammen 59
stemmer. Fortegnelsen over de møtende er vedlagt protokollen.

2.

Godkjenning av styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2020.

Styrets årsberetning for 2020 er sendt ut i link med innkallingen og det ble ikke funnet nødvendig å
lese denne opp på møtet. VisitOSLOs årsregnskap for 2020 ble presentert av økonomisjef Per Erik
Berg, og det var anledning til å stille spørsmål.
Vedtak:
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 ble enstemmig godkjent.

3.

Vedtak om markedsføringsbidrag år 2022.

Forslag til satser for markedsføringsbidragene for 2022 fulgte innkallingen til årets generalforsamling.
Satsene for 2021 ble vedtatt å holdes uendret på ordinær generalforsamling i 2020. I lys av
koronasituasjonen anbefalte styret at markedsføringsbidragene for 2022 fryses på 2021 nivå.
Det var ingen innsigelser fra generalforsamlingen mot dette.
Vedtak:
Styrets forslag til markedsføringsbidrag for år 2022 ble enstemmig vedtatt.
Markedsføringsbidrag fryses på 2021 nivå for år 2022, og fastsettes i henhold til vedlagte
oversikt.

4.

Valg av styreleder og styremedlemmer.

Valgkomitéen, v/Tarje Hellebust, foreslo Gjøran Sæther, Fursetgruppen, gjenvalgt som styreleder til
2022. Han foreslo gjenvalg til 2022 av styremedlemmer Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS og
Gaute Skallerud Riise, Avinor (Group VP Traffic Development). Jørgen Holte, Radisson Hotel Group
og Nina Refseth, Norsk Folkemuseum ble foreslått valgt som nye medlemmer til styret til 2023.
Vedtak:
Gjøran Sæther, Fursetgruppen, ble enstemmig valgt som styreleder til 2022. Morten
Thorvaldsen, Thon Hotels AS og Gaute Skallerud Riise, Avinor (Group VP Traffic Development)
ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer til 2022. Jørgen Holte, Radisson Hotel Group
og Nina Refseth, Norsk Folkemuseum ble enstemmig valgt som nye medlemmer til styret til
2023.
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Styret i VisitOSLO 2021/2022 er som følger:
Styreleder:
1. Gjøran Sæther, Fursetgruppen
Styrerepresentanter:
2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels
3. Helge Otto Mathisen, Color Line
4. Vibeke Ahlsand, Oslo S Utvikling
5. André Schreiner, Clarion Hotel The Hub
6. Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS
7. Gaute Skallerud Riise, Avinor
8. Nina Refseth, Norsk Folkemuseum
9. Jørgen Holte, Radisson Hotel Group (RHG)

5.

til 2022
til 2022
til 2022
til 2022
til 2022
til 2022
til 2022
til 2023
til 2023

Godkjenning av honorar til styrets leder og de øvrige medlemmer

Satsene ble besluttet å fryses i lys av koronasituasjonen på ordinær generalforsamling i 2020.
Valgkomitéen anbefaler å beholde dagens satser på honorarer til styreleder og styremedlemmer.
Vedtak:
Forslaget om styrehonorar ble enstemmig vedtatt. Følgende honorarsatser skal gjelde:
Styrets leder: satsen holdes uforandret på kr. 81.159 pr. år
Styremedlem: satsen holdes uforandret på kr. 4.059 pr. gjennomført møte

6.

Godkjenning av honorar til valgkomiteens leder og medlemmer.

Møteleder refererte styrets forslag vedr. honorar til valgkomiteens leder og medlemmer.
Satsene ble besluttet å fryses i lys av koronasituasjonen på ordinær generalforsamling i 2020.
Forslaget fra styret er å fortsatt fryse honorarene på 2020 nivå i lys av koronasituasjonen for
styreperioden 2021/2022.
Vedtak:
Forslaget om å fryse honorar til valgkomitéens leder og medlemmer på 2020 nivå i lys av
koronasituasjonen ble enstemmig vedtatt. Følgende honorarsatser skal gjelde:
Valgkomiteens leder:
satsen holdes uforandret på kr. 5.700 pr. år
Valgkomiteens medlemmer: satsen holdes uforandret på kr. 2.915 pr. år

7.

Valg av valgkomité.

Valgkomitéen oppnevnt av styret i VisitOSLO as har i 2020/2021 bestått av:
1. Thomas Alexander Ramdahl (leder), tidligere styremedlem i VisitOSLO
2. Kathrine Daniloff, Norsk Teknisk Museum
3. Tarje Hellebust, Radisson Blu Plaza Hotel
Styret presenterte følgende forslag til valgkomite for 2021/2022:
1. Fredrikke Næss (leder), Lysebu
2. Tord K. Rønning Krogtoft, Nasj.museet for kunst, arkitektur & design
3. Philipp Engedal, Flytoget
Vedtak:
Styrets forslag til valgkomité for 2021/2022 ble enstemmig vedtatt.
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8.

Fullmakt til styret for utvidelse av selskapets aksjekapital.

Møteleder redegjorde for styrets forslag, som er likelydende med forslaget som ble vedtatt på
generalforsamlingen i 2020. Styret inviterte generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:
«Selskapets styre gis i samsvar med bestemmelsene i aksjelovens § 10-14 fullmakt til å forhøye
selskapets aksjekapital med inntil 50% av selskapets nåværende aksjekapital, det vil si med inntil kr.
965.000 ved nytegning av aksjer til pari kurs og mot innskudd i penger.
Styret har ved anvendelse av denne fullmakt adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til
nytegning. Fullmakten omfatter også styrets rett til å endre vedtektenes § 4 i samsvar med
gjennomførte kapitalforhøyelser. Fullmakten gjelder inntil neste ordinære generalforsamling i
selskapet».
Ovenstående vedtak krever tilslutning fra minst 2/3-deler av såvel de avgitte stemmer som av den
aksjekapital som er representert på generalforsamling, kfr. vedtektenes § 13.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9.

Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

En fullmakt til å erverve egne aksjer vil forenkle styrets prosedyrer i forbindelse med vedtektsbestemt
innløsing av aksjer. Fullmakten krever tilslutning fra minst 2/3-deler av såvel de avgitte stemmer som
av den aksjekapital som er representert på generalforsamling. Møteleder orienterte om styrets forslag,
som er likelydende med forslaget som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2020.

Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt som følger:
”Selskapets styre gis i samsvar med aksjelovens § 9-4 fullmakt til erverv av egne aksjer.
Fullmakten gjelder inntil neste ordinære generalforsamling i selskapet. Den samlede pålydende
verdi av aksjer ervervet etter fullmakten må ikke overstige kr. 300.000,-, dog slik at selskapets
samlede beholdning av egne aksjer ikke på noe tidspunkt kan overstige ti prosent av
aksjekapitalen, jfr. aksjelovens § 9-2. Betaling for den enkelte aksje ervervet i medhold av
fullmakten kan ikke ligge under kr. 5.000 og ikke overstige kr. 10.000 (tilsvarende aksjens
pålydende). Erverv av aksjer kan bare skje i forbindelse med innløsing av aksjer i samsvar med
vedtektenes § 7, og aksjer ervervet skal bare kunne avhendes til nye aksjonærer som oppfyller
kravene i vedtektenes § 5.”

10.

Eventuelt

Det var ikke kommet inn saker til behandling eller vedtak under dette punktet.
Møteleder åpnet opp for at det var anledning til å komme med kommentarer eller stille spørsmål til
adm. direktør og styreleder. Det fremkom et par kommentarer som ble tilfredsstillende belyst.
Møteleder erklærte ordinær generalforsamling 2021 i VisitOSLO as for hevet og takket for fremmøtet.

Oslo, 04.06.2021
_______________________
Bjørnar Alterskjær

________________________
Cecilie Trøan Kjelsaas,

_______________________
Annette Støren Nyborg
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Fortegnelse over aksjeeiere på ordinær generalforsamling i VisitOSLO as
torsdag 3. juni 2021 – på digitalt møtested på Teams
Bedrift

Navn

Avinor AS (Oslo Lufthavn)

Executive Vice President
Traffic Development Gaute
Skallerud Riise
Styrets leder Armann
Armannson (representerer
begge selskaper)

1

Flytoget AS

Camilla Asker

1

OK

Frammuseet
(Komiteen til bevarelse av
Polarskipet Fram)
Gyro Conference AS

Øk.-og adm.ansvarlig/
CFO, Annette Støren Nyborg

1

OK

Dgl.leder/ adm.direktør
Anne Guri Sklet
Adm.direktør André
Schreiner
Adm.direktør Fredrikke Næss

3

Bransjesjef
Dagny Øren
Sales- and Marketing
Manager Tina Lauritzen
Brodal
Adm.direktør Jørgen Roll
Adm.direktør Tarje Hellebust
Radisson Blu Plaza Hotel
(representerer begge
selskaper)
Adm.direktør
Gjøran Sæther

12

OK

1

OK

Markeds- og
kommunikasjonsdirektør
Tine Birkeland Westby
Holmenkollen skianlegg,
tilrettelegging og drift Ole
Kristian Sørland, leder
Merkevare- og
partneransvarlig
Hege Østmo
Adm.direktør
Morten Thorvaldsen
(representerer begge
selskaper)

8

OK

1

OK

1

OK

Båtservice Sightseeing AS +
Norway Yacht Charter AS

Hotelldrift CL The Hub AS
(Clarion Hotel The Hub)
Lysebu kurs- og konferansesenter (Stiftelsen Fondet
for dansk-norsk samarbeid,
Lysebu)
NHO Reiseliv

Oslo Kongressenter Folkets
hus BA
Oslo Konserthus AS
Oslo Plaza Hotel +
Radisson Hotel Group AS

Restauranthuset Lofoten
(Fursetgruppen)
Scandic Hotels AS

Skiforeningen
(Foreningen til ski-idrettens
fremme)
Stiftelsen Nobels
Fredssenter
Thon Hotels AS/
Thon Holding AS

Wallmans Salonger Oslo AS

Daglig leder/adm.direktør
Cecilie Troan Kjelsaas

Til sammen: 20

Til sammen: 17

Antall aksjer

Fullmakt
OK

2

3
1

1
9

1

12

1

Til sammen: 59
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