
  
 

  
 

 

Protokoll frå årsmøtet i Norske 4H-alumner Onsdag 3. august 2022 

Til: Alle 4H-alumnar 

Tidspunkt: 3. august 2022, kl. 14.00-17:00 

Stad: Låven, Norsk Fjordhestgard, 6826 Byrkjelo 

 

Det var 31 delegatar og 35 observatørar til stades. 
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Opning ved leiar Emil Barstad 

Sak 01. Konstituering 

Sak 01.1 Godkjenning og oppteljing av delegatar 

Delegatnr. Navn Hva? 

20  Helle Skretting Hvilke fylker mangler? 

135 Fredrik Heien Troms, Telemark, 
Finnmark, og 1 delegat 
fra Agder. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet godkjenner talet på røysteberettiga årsmøterepresentantar. 

Sak 01.2 Val av ordstyrar 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Andreas Ølvestviet blir valt som ordstyrar for årsmøtet, og Sissel Guran blir valt 
som varaordstyrar for årsmøtet. 

Sak 01.3 Val av to referentar 

Vedtak: 

Mari Aksdal Hermansen og Helle Skretting blir valt som referentar for årsmøtet. 

Sak 01.4 Val av to til å underskrive årsmøteprotokollen 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Mathilde Tjønneland og Benjamin Lillerud blir valt til å skrive under 
årsmøteprotokollen. 

Sak 01.5 Godkjenning av innkalling 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkallinga slik den ligg føre. 

Sak 01.6 Val av tre personar til teljekorps 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Jardar Tveit, Mathilde Dahl Aske og Hanna Brendstuen blir valt som teljekorps 
for årsmøtet. 

Sak 01.7 Godkjenning av forretningsorden  



  
 

  
 

Forretningsorden 

Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 
2022: 

Samansetting tale-, forslags- og stemmerett 

Alle 4H-alumnar har møte-, tale- og framleggsrett. 4H-alumnklubbane har 1 
røysteberettiga pr. påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket (den 1. mai), med 
maksimalt 5 røysteberettiga pr. 4H-alumnklubb. Det skal vere avklart kven 
som har stemmerett før møtet starar. 

Taletid, replikkar m.m. 

Avgrensingar i taletid kan innførast av årsmøtet etter forslag frå ordstyrar eller 
årsmøtereprentantar. Ordstyrar kan gjere unntak frå avgrensa taletid. Til kvart 
innlegg kan det gis maksimalt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Den som ønsker 
ordet, melder seg ved å vise taleskilt. Innlegg til dagsorden, forretningsorden 
og voteringsorden skal sleppast til utanom talelista. Ordstyrar eller 
årsmøterepresentantar kan foreslå å setje strek når dei meiner ei sak er drøfta 
ferdig. Etter at strek er satt kan ingen nye innlegg i saka leggast fram. 

Behandling av saker 

Alle forslag til endringar, tilføyingar eller strykingar skal frammast skriftleg. 

Reglar for avstemming 

 Dersom ikkje noko anna er bestemt, blir saka avgjort med alminneleg 
fleirtal (fleirtalet av dei avgitte stemmene). 

 Vedtektsendringar krev at minst 2/3 av årsmøterepresentantane stemmer 
for forslaget. 

 Blanke stemmer blir rekna som gyldige stemmer. 
 Det skal vere skriftleg val av leiar. Alle andre personval kan avgjerast ved 

akklamasjon, dersom det ikkje er motkandidatar. Skriftleg votering skal 
gjennomførast dersom minst ein av representantane krev det og/eller 
dersom det er forslag til meir enn ein kandidat. 

 Dersom 2 forslag eller 2 kandidatar får likt antall røyster, skal det 
gjennomførast ein ny avrøysting. 

 Alle med røysterett skal seie ifrå til ordstyrar dersom dei forlèt årsmøtet. 
 Ordstyrar kan fremja forslag til unntak i forretningsorden og dagsorden. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styret sitt forslag til forretningsorden. 



  
 

  
 

Sak 01.8 Godkjenning av sakliste 

 

131 – Emil Barstad – Generaldebatt, ny sak 4 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner saklista slik den ligg føre, men legg inn generaldebatt 
som ny sak 4.  



  
 

  
 

Sak 02. Årsmelding 2021/2022 

Vedlegg 1 

Synne Røthe Sandal la fram årsmeldinga. 

Line Jacobsen presenterte alumnløftet. 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga til Norske 4H-

alumner, slik den ligg føre for perioden 2022/2023. Medlemstal for tidlegare år 

og kor mange som er alumn i egen klubb legges til. 

 

Delegatnr. Navn Hva? 

112 Monika Vi i OPAL vil gjerne se mer 

av den rapporten.  

124 Line Jacobsen Når rapporten er ferdig kan 

den sendes til lederne i 

alumnklubbene.  

36 Benjamin Lillerud Til dagsorden: snakke høyt 

og tydelig når dere er på 

talerstolen. 

19 Martha Knapp Savner tall på utvikling i 

medlemstall. Vil se prosent 

på hvor mange som er i 

alumnklubb og moderklubb. 

Redaksjonelt, det legges inn 

i årsmeldingen. 

 Gro Helene Andersen Full oversikt på tall, bare å 

kontakte administrasjonen i 

4H Norge. 

 

 



  
 

  
 

Sak 03. Revidert rekneskap 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Barstad la fram rekneskapen.  

 



  
 

  
 

 

Delegatnr. Navn Hva? 

24 Eirik Førde Kommentarer/noter hadde 

vært fint å sende ut sammen 

med regnskapet. Savner 

balanserapport. 

112 Monika Swigon Aktivitetshelg – mye ble 

også dekket av 

friluftslivprosjekt. Kan dette 

skrives inn? (redaksjonell 

endring, blir lagt inn). 

131 Emil Barstad Skal få lagt inn på 

aktivitetshelg. 

Balanserapport er sendt til 

revisor, vi kan sende den i 

etterkant. 



  
 

  
 

35 Espen Henriksen Er det mulig å se 

balanserapporten nå? 

112 Monika Swigon Kan vi begynne ovenfra og 

ned når dere presentere 

budsjettet? Slik at det er 

lettere å følge med. 

131 Emil Barstad Presenterer balanserapport 

   

 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner den reviderte rekneskapen 

til Norske 4H-alumner, slik den ligg føre for 2021. 

NY SAK 4 – Generaldebatt 

Delegatnr. Navn Hva? 

135 Fredrik Heien Styreboost med for få 

påmeldte. Hva kan vi gjøre 

for å gjøre det mer 

spennende? 

12 Janniche Ness Bergås Prosjekt studiested støttes 

i Hordaland. Medlemmer i 

medlemsalder spør hva er 

en alumn. Vil at N4HA skal 

være mer synlige og 

fortelle om mulighetene. 

F.eks infovideo som kan 

sendes til fylkene. 

131 Emil Barstad Helt enig studiested. Vi 

trenger frivillige, takk ja 



  
 

  
 

når dere blir spurt- vil du 

hjelpe ta kontakt. 

24 Eirik Førde Støtter Janniche. Alle må 

ta ansvar for å informere 

at du kan fortsette i 4H 

etter at du er 18år. 

112 Monika Swigon Friluftsliv midler, sykt bra 

helg med god aktivitet. 

Jobbe hardt med å få inn 

tiltak mot alumner. 

Fortsett det gode 

samarbeidet. Søknader 

må skrives i desember. 

125 Håkon Munkejord Styreboost. Viktig for 

valgkomiteen. Sen info 

kan kanskje være årsaken 

til for få påmeldte. Flinkere 

til å komme tidlig med 

informasjon. 

113 Maria Sofa Synlig. Kan vi få til noe 

med 

underholdningskomiteen 

for å få til noe? Vi må 

benytte muligheten nå på 

leir 

131 Emil Barstad Alumnutveksling. Har ikke 

blitt brukt penger fra den 

posten. Har den noe for 

seg? Forslag, kan disse 



  
 

  
 

midlene heller brukes til 

reiseutjevning? 

20 Helle Skretting Hva er alumnutveksling?  

131 Emil Barstad Delta på arrangement i 

andre fylker, få dekka 

utgifter – må søkes om. 

12 Janniche Styreboost. God ting å ha 

for styrene i 

alumnklubbene. 

Oppfordring til å snakke 

mer om dette. 

104 Mathilde Dahl Aske Voksenlederkurs sammen 

med fylkesstyreopplæing. 

Prøv å tilrettelegge slik at 

det ikke skjer igjen. 

131 Emil Barstad Vi må ha evaluering før vi 

kan sette dato for 

voksenlederkurs. 

112 Monika Alumnutveksling. Folk vet 

ikke hva de kan dra på. 

Felles alumn Norge 

årsplan. Krever en del fra 

klubbene. Da vet vi hva vi 

kan reise på. Er det enkelt, 

oversiktlig? Hva med ett 

testår eller to? 

24 Eirik Førde Utveksling. Hvis du bor 

der allerede? Kan denne 

også dekkes? 



  
 

  
 

 Espen (Østfold Enig med Monika. Få fram 

årsplanen til klubbene, 

hvis de ikke finner de så 

gir de opp. 

19 Martha Knapp HVa gjør en alumn? Gjøre 

det beste lenger. Du må 

ikke være leder. 

Aktivitetshelg, jeg vil ha 

mer av det. 

 

20  Helle Skretting Synliggjøring av årsplan. 

Er det mulig å få oversikt 

på 4h.no, en lettere måte 

enn å lete frem årsplanen 

til de ulike fylkene. 

124 Line Jacobsen Nettside. Kjempearbeid 

nå for å forbedre. Send 

gjerne innspill til styret. 

Det jobbes med nå. 

 Gro Helene Andersen 20% vil engasjere seg, 

80% vil ikke. Viktig å tenke 

på de som bare vil delta, 

de kan også være 

rekruterere. 

 

Vedtak: Innspill fra generaldebatten sendes over til neste styre for videre arbeid.  

Sak 04. Årsplan 2022/2023 

Sigfrid la fram årsplan på vegne av styret. 

Årsplan 2022/2023   



  
 

  
 

Dato Arrangement Arrangør 
   
August/september   Styremøte   N4HA  
1. september Søknadsfrist Gambia 4H Norge 
9.-11. september Overlappshelg N4HA  
16.- 18. September N4HAs aktivitetshelg N4HA  
November  Styremøte  N4HA  
1. november Internasjonal 4H-dag  
15. november   Frist søknad IFYE-utveksling  Norske IFYE-alumner (NIFYEA)  
Februar   Styremøte   N4HA   
10.-12. Mars StyreBOOST!  N4HA   

April   Voksenlederkurs del 1 og 2  N4HA arrangerer på vegne av 
4H Norge. 

Mai   Styremøte   N4HA   
4. mai   4H-dagen   
Juli Nordisk leir  4H Finland  
Juli Årsmøte N4HA 
   

Styreboost og voksenlederkurs er ikkje avlyst, men må kome tilbake med ny dato. 

Delegatnr. Navn Hva? 

104 Mathilde Dahl Aske Det nye styret tar opp til 
sentralstyret. Hvor skal leiren 
være? Har vi lyst på leir eller ikke? 

19 Martha Knapp Oppfordring til styret. Ta en tlf. Til 
fylket aktiviteten skal 
arrangeres.Slik at det ikke krasjer.  

112 Monika Swigon  Fint med lavterskeltilbud i 
alumnløftet. Veldig mange nye 
som deltok. Håper at vi kan 
vurdere om vi kan fortsette med 
dette.  

131 Emil Barstad Styreboost. Hvorfor møter ikke 
styrene. HVa kunne vi gjort bedre? 

23 Guro Ø. Henriksbø Visste ikke om styreboost før jeg 
fikk vite at det var avlyst. 

22 Mathilde Tjønneland Ikke påmeldt fordi jeg skulle noe 
annet, men hadde prioritert det 
dersom info kom tidligere. 



  
 

  
 

31 Eric Jacobsen Er styreboost et nytt 
styrevervskurs? Hva skjer på 
kurset? Må mer i media.  

105 Hanne Brendstuen Styreboost, hadde eksamener og 
flere på voksenlederkurs. Kort 
påmeldingfrist. Folk hadde 
allerede planer. 

11 Anita Lunde Aftervideo av styreboosten slik at 
den kan brukes til promotering 
senere. 

130 Sigfrid Skogland Kristjansdottir Styreboost. Sosial og kjekk helg 
for styrene for å bli kjent. For å 
lette samarbeide. Litt faglig (men 
ikke så mye som styrevervkurs). 

104 Mathilde Dahl Aske Vestfold var der ikke fordi hektisk 
å være med på alt, nedprioritert. 
Timing, hektisk periode for mange. 

19 Martha Knapp Enig med MAthidle. Mange har 
heller ikke så mye utskifting, blir 
derfor ikke prioritert hvis de har 
vært 3 år på rad. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Norske 4H-alumner sin 

årsplan for 2022/2023 slik den ligg føre. 

 

Sak 05. Handlingsplan 2022-2024 

Iris la fram handlingsplanen. 

Mål Hvordan skal vi nå målet? 
Ansvar for 
initiativ 
(Medvirkende) 

Tidsperspektiv 

Større    

N4HA skal bli større 
med flere 
medlemmer og 

Gjennomføre vervekampanjer i 
samarbeid med 4H Norge og klubbene. 

N4HA styret 
(alumnklubbene) 

Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Prosjekt Studiested 
N4HA styret 
(alumnklubbene) 

Gjennomført innen 
utgangen av 2023 



  
 

  
 

større deltakelse på 
arrangement. 

 Inkluderingsprosjekt for å rekruttere 
midlertidig fraflyttende alumner inn i 
tilflyttet alumnklubb 

Inkludere plakettmottakere på 
arrangement og aktiviteter 

N4HA styret Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Arrangere alumnfest på stor leir N4HA styret Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Smartere    

N4HA skal jobbe 
smartere, og utvikle 
gode rutiner for 
samarbeid med 4H 
Norge og 
alumnklubbene. 
Skal også 
videreutvikle egne 
arrangement og 
legge til rette for 
samarbeid på tvers 
av alumnklubbene. 

Opprette og bruke arbeidsgrupper  N4HA styret Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Opprettholde god kontakt med 
fadderklubber 

N4HA styret 
(alumnklubbene) 

Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Opprettholde godt samarbeid med 4H 
Norge 

N4HA styret 
(4H Norge) 

Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Utvikle voksenlederkurset og 
styreBOOST 

N4HA styret Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Bidra med å tilrettelegge for samarbeid 
på tvers av alumnklubbene 

N4HA styret 
(alumnklubbene) 

Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Opprette normalvedtekter for 
alumnklubb 

N4HA styret Innen medio 2023 

Synligere    

N4HA skal være 
synligere i 
mediebildet 

Tydelig SoMe strategi N4HA styret Kontinuerlig gjennom 
perioden 

Profilere og få medieoppslag på 
arrangement  

N4HA styret 
(alumnklubbene) 

Kontinuerlig gjennom 
perioden 

 

Delegatnr. Navn Hva? 

104 Mathilde Dahl Aske Godt utgangspunkt. 1.Hvordan 
skal vi samarbeide mellom 
alumnklubbene? 2.Hvilke 
arbeidsgrupper skal opprettes? 
3.Tydelig SOME strategi – hva 
betyr det? 

132 Iris Frydenlund 1.Nettverksbygging og 
erfaringsutveksling. hvordan kan 
man lett få kontakt? 2.Prosjekt 
studiested, normalvedtekter for 
alumnklubb,3. Ikke flinke på det, 
opplæing i SoMe-strategi for å 
lage en database. 

20 Helle Skretting Synliggjøring – kalender på 
nettsiden. Forslag som legges inn 



  
 

  
 

under synliggjøring 
(endringsforslag) 

116 Tare SOME. Finnes strategien? 

132 Iris Finnes, ikke. Håper å få laget en 
strategi 

116 Tare Oppfordring SoMe. Samkjør den 
med årsplanen 

24 Eirik Førde Strategi, konkret frist (ikke 
kontinuerlig) 

125 Håkon Munkejord Ressursbank. Kan nye styret 
jobbe videre med den? For å lette 
arbeidet. 

131 Emil Barstad Eksisterer, men ikke noe innhold. 
Kanksje mer til neste år. 

125 Håkon Munkejord Sende forslag om at det skal 
jobbes med til nettsidene er klare. 

112 Monika Swigon Hva ligger i å utvikle 
voksenlederkurset? 

131 Emil Barstad Læreplan for voksenlederkurset. 
Kontakt med 4H Norge. 

112 Monika Swigon 4H Norge «eier» kurset. Burde 
skifte fra N4HA til 4H Norge (red 
enring). 

35 Espen Henriksen Lei vedtekstendringer. Hvem 
ønsker normalvedtekter for 
alumnklubber? 

112 Monika Swigon OPAL har ikke vedtekter, har 
ventet i 5 år. 

20  Helle Skretting Enkleste løsningen for 
alumnklubbene. 

35 Espen Henriksen Kan vi endre initiativtaker til 4H 
Norge da? Dersom det er de. Ja 
(red endring) 



  
 

  
 

24 Eirik Førde Endringsforslag, tydelig -> 
etablere tydelig SoMe-strategi 

Vedtekter, de som ikke vil slipper 
å arbeide med vedtekter. 

19 Martha Knapp Er  det viktigste nå å jobbe med 
vedtekter? 

20 Helle Skretting Normalvedtekter, få det ut av 
veien og jobbe med noe annet 
etterpå 

132 Iris Styret stiller seg bak Helle og Eirik 
sitt forslag. 

125 Håkon Endringsforslag om å videreutvikle 
ressursbanken.  

 

Endringsforslag Helle Skretting (20):  

N4HA skal jobbe med å lage en lett tilgjengelig og oversiktlig kalender over de forskjellige 
alumnklubbene, og de nasjonale arrangementene (under synligere). Initiativ: N4HA, kontinuerlig. 

 

Endringsforslag Eirik Førde (24): 

Endre «Tydelig SoMe strategi» til «Etablere en tydelig SoMe-strategi». Og endre tidsperspektivet til 
«etableres innen de nye nettsidene er klare, og utføres gjennom perioden».  

Styret trekker sitt forslag, og stiller seg bak forslaget til Eirik Førde. 

 

Håkon Juven Munkejord 

«Styret videreutvikler ressursbanken til å være klar når nye nettsider er klare i løpet av 2023» 
.Legges inn under smartere. 

 

4H Norge som initiativ på styreboost og normalvedtekter. (red endringer) 

 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner handlingsplanen. Med 

vedtatte endringer:  



  
 

  
 

- N4HA skal jobbe med å lage en lett tilgjengelig og oversiktlig kalender over de 
forskjellige alumnklubbene, og de nasjonale arrangementene (under synligere). Initiativ: 
N4HA, kontinuerlig. 

- Endre «Tydelig SoMe strategi» til «Etablere en tydelig SoMe-strategi». Og endre 
tidsperspektivet til «etableres innen de nye nettsidene er klare, og utføres gjennom 
perioden».  

- «Styret videreutvikler ressursbanken til å være klar når nye nettsider er klare i løpet av 
2023» .Legges inn under smartere. 

 

 

Sak 06. Vedtekter 

Vedlegg 2 

Iris la fram forslag til endringer på vegne av styret. 

Delegatnr. Navn Hva? 

14 Hans Ole §7 om årsmøte punkt. 11. Er det 
lurt å fjerne? Hva dersom ingen vil 
ta f.eks økonomiansvar.  

132 Iris Vi sitter nå uten innstilt PR-
ansvarlig. Tillitt til valgkomiteen. 
4H Norge gjør det samme. 

35 Espen Henriksen Enig med Hans Ole, spesielt på 
økonomi.  

35 Espen Henriksen Bør stemme over §7 punkt 11 for 
seg selv 

 Håkon  Til dagsorden: 2/3 er 10,33. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til 

vedtekstendringer, med unntak av §7 punkt 11 som blir stående. 

 

Sak 07. Budsjett 2023 og 2024 

Emil Barstad la fram styret sitt forslag. 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny post – overlappshelg presisering post som er delt 50 000 og 25 000. 

 

 

Delegatnr. Navn Hva? 

20 Helle Skretting Styret har gjort en god jobb, og 
liker fokuset på aktiviteter. 

24 Eirik Førde Medlemskontingent, er det feil? 

131 Emil Barstad Vi har fått tall fra 2022 nettopp. 

24 Eirik Førde Siden vi har gjort endringer på 
regnskapsåret, så vil neste års 
medlemskontingent se bedre ut. 

131 Emil Barstad Resultat, vi har mye penger på 
bok. Vil bygge ned egenkapital til 
80 000.  

 



  
 

  
 

 

Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2023 og 2024. 

 

Styret snakket om arrangementet aktivitetshelg 2022. 16.-8. september. Rafting i Sjoa, 

Oppland. Påmeldingen åpner 4. august. 

 

Sak 08. Val 

Valkomiteen si innstilling for 2022/2023: 

Håkon Juven Munkejord presenterte innstillinga til valkomiteen. 

Rolle Innstilling Fylke Ny/gjenv
alg 

Ordfører Styret får fullmakt til å velge blant 
påmeldte til nordisk leir 2023 

    

Varaordfører Styret får fullmakt til å velge blant 
påmeldte til nordisk leir 2023 

    

  Vedtatt  
        
Leder Iris Merete Natten Frydenlund Rogaland Ny 
Nestleder Eirik Førde Sogn og Fjordane Ny 
Sekretær Kristin Eineteig Sogn og Fjordane Ny 
Kasserer Emil Barstad Sogn og Fjordane Ny 
Styremedlem Frida Syvertsen Ek Buskerud Ny 
Styremedlem Anita Lunde Hordaland Ny 
Styremedlem Fredrik Heien Vestfold Ny 
Vara Åse Røysland Trøndelag Ny 
        
Valgkomitemedlem  
(3 år) 

Ingen kandidater funnet innen 
utsending av papirer. 

    

        
Revisor Gustav Foseid Oslo og Akershus Gjenvalg 
Revisor Thor Christian Grosås Oslo og Akershus Gjenvalg 

  

Innstillingen er enstemmig i fra valgkomiteen. 

Notodden 02.07.2022 

Håkon Juven Munkejord, leder 
Sunniva Gjøen Rydjord 
Vilde Delviken 

Delegatnr. Navn Hva? 



  
 

  
 

35 Espen Henriksen Vedtektene sier at vi skal velge 
PR-ansvarlig. 

 Håkon Styret kan konstituere seg etter 
årsmøtet.  

 

Vedtak: 

Leder: Iris: 30 Blank: 1 

Nestleder: Eirik – akklamasjon 

Sekretær: Krisitn – akklamasjon 

Kasserer: Emil – akklamasjon 

Styremedlem: Fredrik – akklamasjon 

Styremedlem: Anita – akklamasjon 

Styremedlem: Frida – akklamasjon 

Varamedlem: Åse – akklamasjon 

 

Valgkomite Perle Eidal (Buskerud): akklamasjon 

Revisor: gjenvalg - akklamasjon 

 

Sak 09. Innkomne saker 

Ingen saker var kommet inn. 

 

Avslutting  

Avtroppende styre fikk oppmerksomhet. 

Nyvalgt leder takket for tillitten.  

 

 

 

Mari Aksdal Hermansen Helle Skretting  Benjamin Lillerud Mathilde Tjønneland 
Helle Skretting Benjamin Lillerud Mathilde Tjønneland



Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Helle Skretting (Sep 2, 2022 10:40 GMT+2)

helleskretting@hotmail.com

Benjamin Lillerud (Sep 2, 2022 17:40 GMT+2)

benjaminlillerud@gmail.com

Mathilde Tjønneland (Sep 5, 2022 16:21 GMT+2)

mathildetjo@hotmail.com

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPJq1aQ98dTtCSzc40vE1xgKag5SuxzHo
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPJq1aQ98dTtCSzc40vE1xgKag5SuxzHo
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPJq1aQ98dTtCSzc40vE1xgKag5SuxzHo


Protokoll 2022
Final Audit Report 2022-09-05

Created: 2022-08-30

By: Mari Aksdal Hermansen (250445@uis.no)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAPJq1aQ98dTtCSzc40vE1xgKag5SuxzHo

"Protokoll 2022" History
Document created by Mari Aksdal Hermansen (250445@uis.no)
2022-08-30 - 8:37:40 PM GMT- IP address: 92.220.248.184

Document emailed to helleskretting@hotmail.com for signature
2022-08-30 - 8:39:38 PM GMT

Email viewed by helleskretting@hotmail.com
2022-09-02 - 8:34:32 AM GMT- IP address: 104.28.31.34

Signer helleskretting@hotmail.com entered name at signing as Helle Skretting
2022-09-02 - 8:40:44 AM GMT- IP address: 195.69.9.29

Document e-signed by Helle Skretting (helleskretting@hotmail.com)
Signature Date: 2022-09-02 - 8:40:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.69.9.29

Document emailed to benjaminlillerud@gmail.com for signature
2022-09-02 - 8:40:48 AM GMT

Email viewed by benjaminlillerud@gmail.com
2022-09-02 - 8:40:50 AM GMT- IP address: 66.249.92.205

Signer benjaminlillerud@gmail.com entered name at signing as Benjamin Lillerud
2022-09-02 - 3:40:24 PM GMT- IP address: 46.212.11.70

Document e-signed by Benjamin Lillerud (benjaminlillerud@gmail.com)
Signature Date: 2022-09-02 - 3:40:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.212.11.70

Document emailed to mathildetjo@hotmail.com for signature
2022-09-02 - 3:40:28 PM GMT

Email viewed by mathildetjo@hotmail.com
2022-09-02 - 4:09:55 PM GMT- IP address: 104.28.105.25



Signer mathildetjo@hotmail.com entered name at signing as Mathilde Tjønneland
2022-09-05 - 2:21:25 PM GMT- IP address: 84.215.49.23

Document e-signed by Mathilde Tjønneland (mathildetjo@hotmail.com)
Signature Date: 2022-09-05 - 2:21:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.215.49.23

Agreement completed.
2022-09-05 - 2:21:27 PM GMT


		2022-09-05T07:21:32-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




