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Protokollkomiteens innstilling til 

 

Landsmøtet 2022 
 

1. Sammensetning 

 

Protokollkomiteen (PK) har i inneværende periode bestått av Håvard Kleppe (leder), 

Endre Fyllingsnes, Jenny Anne Sigstad Lie og Magne Supphellen (vara). 

 

2. Arbeidsoppgaver 

 

Ifølge grunnreglene (§ 3.5) skal protokollkomiteen «kontrollere landsstyrets (LS) 

vedtak og økonomiske disposisjoner på grunnlag av grunnreglene».  

 

Protokollkomiteen har siden forrige landsmøte blitt forelagt protokollene fra LS 20.05, 

20.06, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06 og 21.07 samt foreløpig regnskap for 

2021, og har dermed kunnet følge med i landsstyrets og administrasjonens 

forvaltning. 

 

Protokollkomiteen avgir med dette følgende vurdering: 

 

3. Vurdering 

 

- Protokollkomiteen oppfordrer landsstyret til å jobbe videre med å definere tydelige 

resultatindikatorer som del av en overordnet strategi. Dette vil være et viktig 

verktøy for landsstyret for å ta kloke strategiske vurderinger i en viktig 

omstillingsperiode for organisasjonen. Administrasjonen bør rapportere 

regelmessig på indikatorene til landsstyret.  

 

- Protokollkomiteen vurderer det som positivt at landsstyret legger opp til en bred 

høringsprosess i organisasjonen når det gjelder organisasjonsstruktur, 

prioriteringer, årshjul og grunnregelendringer, jf. protokollkomiteens innstilling til 

landsmøtet i 2020, punkt 3 og 4. Når saker angående organisasjonsutvikling 

unntas offentligheten, bør det gis en kort begrunnelse for dette. 

 

- Landsstyret planlegger store investeringer i eiendomsmassen i Israel. 

Protokollkomiteen har tidligere understreket betydningen av at landsstyret 

innhenter relevant juridisk, økonomisk og bygningsteknisk kompetanse for å sikre 

en forsvarlig og bærekraftig eiendomsforvaltning, jf. protokollkomiteens innstilling 

til landsmøtet i 2020, punkt 2. Protokollkomiteen anser det som positivt at dette er 

fulgt opp, og ber om at det fortsatt holdes høyt fokus på dette området. 
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- Protokollkomiteen vurderer økonomiforvaltningen i 2020 og 2021 som sunn. Det 

vitner om god økonomistyring at organisasjonen selv i et krevende koronaår går i 

balanse, og at man har vært bevisst på å redusere utgiftene i tråd med 

inntektsgrunnlaget. 

 

4. Konklusjon 

 

Protokollkomiteen mener landsstyret har utført sitt oppdrag på en forsvarlig måte. 

 

Forslag til vedtak: 

 

På grunnlag av protokollkomiteens innstilling godkjenner landsmøtet landsstyrets 

saksbehandling i valgperioden 2020-2021. 

 

 

 

 

 

7.mars 2022 

 

 

 

Håvard Kleppe  Endre Fyllingsnes  Magne Supphellen 

 

 


