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Innkalling 
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Endring i innkalling 
I lys av COVID-19 ble det 12. Mars holdt et møte ang. Utsettelse eller gjennomføring av 
årsmøte. Vi fremmer herved for årsmøtet at vi gjennomfører møtet på nett. 
 
Dette ble informert om til våre medlemmer pr epost og via sosiale medier: 
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Saksliste fra innkalling 
Forslag til saksliste: 
 

● Åpning og konstituering  
- valg av møteleder 
- valg av referent  
- valg av to medlemmer til underskriving av protokollen  

● Godkjenning av saksliste 
● Årsberetning 
● Regnskap og budsjett 

- Fastsetting av kontingent 
● Vedtektsendringer 
● Saker som har kommet inn via forslag 
● Valg av styre m/vara 

- Leder 
- Nestleder 
- Økonomileder 
- Styremedlemmer 
- Varamedlem 

● Avslutning 
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1. Åpning og konstituering 
Under dette punktet velges det møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive 
protokollen. 
 

2. Godkjenning av saksliste 
Det vises til at innkalling ble sendt ut med sakslisten, 23. Februar 2020 pr epost til alle 
foreningens medlemmer. Vi ønsker også at årsmøtet tar stilling til endringen av innkallingen i 
forhold til nettbasert årsmøte samt organisasjonens sittende styres vurdering av 
COVID-19-saken.  
 

3. Årsberetning 
Vi tar en gjennomgang av året som har gått. 
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4. Regnskap og budsjett 

Budsjett og regnskap 2019 
 
Økonomien for SDOK har i 2019 har vært under god kontroll og vi har en god likviditet. I 2019 
fikk vi en purring, men slapp unna uten å måtte betale noen purregebyr. 
 
Billag er dokumentert og arkivert digitalt, med unntak av 3 kvitteringer på til sammen 667,20 
kroner (matvarekjøp i forbindelse med lan) 
 
Dette er første året vi har satt opp et litt detaljert årsbudsjett som har blitt godkjent av ett 
årsmøte. 
 
Når vi ser gjennom budsjettet og regnskapet for 2019 ser vi at vi traff godt på de fleste punkt, 
men detlajene til enkelt-konteringer har noe avvik. 
 
Totalregnskapet viser at SDOK hadde ca 40.000 kroner mer i inntekter enn budsjettert med og 
brukte ca 13.000 kroner mindre enn budsjettert i 2019. 
 
Litt av avvikene for utgifter ligger mellom annet på 8750 som gikk til transport avutstyr til 
arrangement. Dette var i 2019 budsjettet egentlig lagt rett i utgifter for arrangementene, men i 
praksis kom fakturaen i 2020. For 2020-budsjettet er denne utgiften lagt til egen post. Dette fordi 
transportør vi har brukt siste arrangement samler sammen fakturaene og sender en 
samlefaktura. 
 
I regnskapet går det frem at det ble brukt ca 15500 mer i utstyrsinnkjøp enn budsjettert med. 
Dette er mellom annet 10.000 som vi fikk fra prosjektstøtte hos M&R fylket. I tillegg valgte styret 
å investere mer for deler av ikke budsjettert overskuddet fra utførte arrangement. 
 
 
For 2019 hadde vi også ett Utlegg fra reise til Landstinget ble ikke etterbetalt før i 2020, ca halvt 
år etter vi sendte skjema. (kr 3056), dette gjorde at vi i utgangen av 2019 hadde noen kroner 
mindre på konto enn vi egentlig skulle hatt. 
 
Mellom utstyr som ble kjøpt: 

● Tilbehør til speilreflekskamera 
● Kamera til overvåkning av lager 

Sakspapirer 
Sunnmøre Data og Kultur © 2020 
911 737 620 - www.sdok.no - post@sdok.no - 400 81 801 

http://www.sdok.no/
mailto:post@sdok.no


 
8 

● HP-Svitsjer (kjøpt for midler fra prosjektstøtten til M&R fylke) 
● Lerret 
● Produksjonsutstyr mot streaming som bilde/lydmiks 

 

Budsjett 2020 
Budsjettet for 2020 er lagt mye opp som kopi av 2019, men forsøkt å rette opp småfeil vi ikke 
tenkte over under budsjettering forrige år. 
 
Dette er dog punkter som kan være verdt å merke seg. 

● Utstyrstransport til/fra arrangement nå fakturert samlet, og derfor lagt under posten 2.7.2 
Transport 

○ Her er også lagt inn i budsjettet kostnadene for 2019 som ble fakturert først i 
2020. 

● Det er satt av rundt 6000 kroner mer til kontigenter. Dette er fordi vi har fått litt høyere 
medlemstall som gjør kontingenten hos Hyperion vil øke litt. I tillegg har vi satt av penger 
til eventuell innmelding av foreningen til NDK (Norsk Digital Kultur), hvis dette vedtas. 

○ Blir innmelding av NDK ikke vedtatt, kan 5000 kroner fra denne posten 
omdisponeres. 

● 2019 arrangerte vi Skodjelan. Vi har ingen signaler på at ny foreldregruppen ønsker å 
arrangere dette arrangementet nå til høsten. I tillegg har styret mottatt signal på at tre 
arrangementer så tett opp til hverandre i høsten er i det meste laget. Det er derfor ikke 
lagt opp noen inntekter/utgifter på posten 1.2.14/2.5.14 - Andre LAN for 2020. 

○ Ev. arrangement på vinter/vår vil bli budsjettert i 2021 budsjett. 
● På grunn av svært høye medlemstall for 2019, anser vi en betydelig økning av 

frifondtildeling. Noen av forutsetninger for frifond er at pengene skal brukes innen ett 
kalenderår etter de er mottatt. Styret har derfor lagt frem forslag i budsjettet på veldig 
høy invisteringskost under Utstyr. Men dette vil eventuelt bli justert ned om 
frifondtildelingen blir endret. 

● I budsjettet er det ikke lagt inn prosjektmidler som blir søkt på. Eventuelt tildeling av 
prosjektmidler som brukes på utstyr, er derfor heller ikke budsjettert med. 

● Styret ønsker å legge inn internettlinje på lager og har budsjettert med dette. Her 
avventer vi ev. Bestilling frem til årsmøtet vedtar budsjett uten justering… 
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5. Vedtektsendringer 
De foreslåtte vedtektsendringene er vedlagt i heftet som vedlegg nr. 1. 
 

6. Saker som har kommet inn via forslag 
De foreslåtte saker som kom inn via forslag ble behandlet i pkt. 4.0. 
 

7. Valg av styre med vara 
 
Følgende verv skal velges: 

● Leder 
● Nestleder 
● Økonomileder 
● Styremedlemmer 
● Varamedlem 

 
Valg skjer i hht. vedtektenes §10, kort oppsummert: 

● 60% kreves for å vinne vervet. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
● Valg foregår skriftlig eller ved stemmeskilt hvis det foreligger mer enn et forslag, eller 

hvis noen stemmeberettigede ønsker skriftlig valg.  
● Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene 61 inneholde det antall 

forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. 
● Hvis det bare foreligger et forslag kan det velges ved akklamasjon. Akklamasjon foregår 

ved at man klapper, og dermed blir det ene forslaget vedtatt. 
 
Vi ber om at alle leser §10 i sin helhet for de komplette reglene for votering / stemmegivning. 
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Votering av verv 

Styreleder 
Følgende personer har stilt til vervet: 

● Marius Fylling 
 
Det er totalt 1 verv som skal voteres. 

Nestleder 
Følgende personer har stilt til vervet: 

● Sakarias Sæterstøl 
 
Det er totalt 1 verv som skal voteres. 

Regnskapsansvarlig 
Følgende personer har stilt til vervet: 

● Kenneth Opedal 
 
Det er totalt 1 verv som skal voteres. 

Styremedlem 
Følgende personer har stilt til vervet: 

● Eirik Dalhus 
● Gustav Sørdal Hagen 
● Trygve Rekdal 
● Andreas Rekdal 
● Håvard Volle 

 
Det er totalt 3 verv som skal voteres. 

Varastyremedlem 
Følgende personer har stilt til vervet: 

● Kenneth OPedal 
 
Det er totalt 3 verv som skal voteres. 
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Vedlegg nr 1 
Forslag til votering 
 
 
 
 
 
  

Sakspapirer 
Sunnmøre Data og Kultur © 2020 
911 737 620 - www.sdok.no - post@sdok.no - 400 81 801 

http://www.sdok.no/
mailto:post@sdok.no


 
12 

 
 
 
Forslagsnummer: 1 
 
 
Forslag til votering: 
Vedtaksendring 
 
Saksbeskrivelse: 
Linje: 87 (Under §11 Årsmøtes oppgaver, punkt 5b) - Endre fra "Økonomisjef" til 
"Regnskapsansvarlig". 
 
 
Eventuelt: 
Ble stemt over Regnskapsansvarlig i linje 105 ved forrige årsmøte. 
 
 
Forslagsgiver: 
Kenneth OPedal 
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Forslagsnummer: 2 
 
 
Forslag til votering: 
Vedtaksendring ved vedtaksføring for styremøter 
 
Saksbeskrivelse: 
Endre linje 130, side 4 (§Styret, avsnitt 7?, før første punktum) fra: "Styret er vedtaksført 
når et flertall av styrets medlemmer er til stede." Til: "Styret er vedtaksført når et flertall 
av styrets medlemmer er til stede, i tillegg til styreleder eller nestleder". 
 
 
Eventuelt: 
Vil kreve at styreleder eller nestleder er med i styremøte. 
 
 
Forslagsgiver: 
Kenneth OPedal 
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Forslagsnummer: 3 
 
 
Forslag til votering: 
Åpne for mulighet for frikjøp 
 
Saksbeskrivelse: 
"Endre §7: Endre 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, med mindre kostnadene er direkte 
pålagt av styret eller foreningen 
 
Til: 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, med mindre kostnadene er direkte 
pålagt av styret eller foreningen, eller at foreningens styre vedtar frikjøp ihht. 
vedtektene. 
 
Legg til etter.: 
Det kan ikke tas ut lønn eller fortjeneste fra arbeid som utføres i eller på vegne av 
foreningen. 
  
Følgende:  
Det er mulighet for frikjøp av tillitsvalgte eller personer i nøkkelposisjoner, begrenset til 
1000kr per tilfelle, 3000kr per år, per person. Hvert tilfelle må behandles i styret." 
 
 
 
Eventuelt: 
Åpner for mulighet for frikjøp. 
 
 
Forslagsgiver: 
Marius Fylling 
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Forslagsnummer: 4 
 
 
Forslag til votering: 
Presisering i Stemmerett og valgbarhet 
 
Saksbeskrivelse: 
"Endre §5 fra: 
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende periode har stemmerett på 
årsmøtet.  
 
Til  
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende periode har stemmerett på 
årsmøtet. Inneværende periode er mellom hvert årsmøte." 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
Forslagsgiver: 
Marius Fylling 
 
 
 
 
  

Sakspapirer 
Sunnmøre Data og Kultur © 2020 
911 737 620 - www.sdok.no - post@sdok.no - 400 81 801 

http://www.sdok.no/
mailto:post@sdok.no


 
16 

 
 
 
Forslagsnummer: 5 
 
 
Forslag til votering: 
Stryke §17 
 
Saksbeskrivelse: 
"Stryk §17 
 
Denne paragrafen er aldri vært brukt og hører ikke hjemme i vedtektene." 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
Forslagsgiver: 
Marius Fylling 
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Forslagsnummer: 6 
 
 
Forslag til votering: 
Innmelding NDK 
 
Saksbeskrivelse: 
"SDOK innmeldes i Norsk Digital Kultur. NDK er en særorganisasjon i Hyperion, og 
innmeldingen i NDK gir SDOK ingenting i starten, men vi er med på å støtte en ny 
organisasjon som i fremtiden vil kunne gi oss mye. 
 
Fredag 25. oktober 2019 ble Norsk Digital Kultur stiftet som et barne,- og 
ungdomsforbund for å støtte lokale foreninger som driver med digital kultur." 
 
Eventuelt: 
 
 
 
Forslagsgiver: 
Marius Fylling 
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Forslagsnummer: 7 
 
 
Forslag til votering: 
Endring i §8 Årsmøte 
 
Saksbeskrivelse: 
"Vedtektsendring 
Endre §8: 
 
Linje: 39 - Årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars måned, er foreningens 
høyeste myndighet. 
 
Til: Årsmøte må holdes i løpet av november/desember måned, det er foreningens 
høyeste myndighet. 
" 
 
 
Eventuelt: 
"Det blir enklere å bruke penger kommende år, siden årsmøtet skal godkjenne budsjett. 
Det blir også enklere med tanke på hvilke arrangement man har betalt billett der 
kontigent ligger, og har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet blir da etter siste 
arrangement i året, og ikke etter 1 i det neste året." 
 
 
Forslagsgiver: 
Eirik Dalhus 
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Forslagsnummer: 8 
 
 
Forslag til votering: 
Endring i §8 Årsmøte 
 
Saksbeskrivelse: 
"Vedtektsendring 
Endre §8: 
 
Linje: 41 - Årsmøtet innkalles av styreledelsen med minst 1 måneds varsel til alle 
medlemmer i foreningen. 
 
Til: Årsmøtet innkalles av styreledelsen med minst 4 ukers varsel til alle medlemmer i 
foreningen." 
 
 
 
Eventuelt: 
Dette er for å spesifisere eksakt dager til årsmøte, 1 måned er ikke så nøyaktig. 
 
 
Forslagsgiver: 
Eirik Dalhus  
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Forslagsnummer: 9 
 
 
Forslag til votering: 
Endre måned for årsmøte 
 
Saksbeskrivelse: 
"Vedtektsendring 
Endre §8: 
 
Linje: 39 - Årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars måned, er foreningens 
høyeste myndighet. 
 
Endre ""innen utgangen av mars"" til ""i løpet av desember""" 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
Forslagsgiver: 
Marius Fylling 
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Forslagsnummer: 10 
 
 
Forslag til votering: 
Budsjett, flytte penger fra post Utstyr til Årsmøte 
 
Saksbeskrivelse: 
"Basert på innkommende forslag: 
Hvis det blir stemt å på holde årsmøte på slutten av året, vil det i praksis være to 
årsmøte i år. 
Basert på dette foreslåes det å doble ""årsmøte"" posten. Penger flyttes fra 
""Utstyrs""-posten." 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
Forslagsgiver: 
Styret / Regnskapsansvarlig 
 
 
MERK: 
Dette forslaget ble sendt inn 10 minutter etter fristen, årsmøtet må derfor ta stilling til om 
forslaget skal godtas før det voteres. 
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Vedlegg nr 2 
Budsjett og regnskap 
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Kontering Tekst Kontoutskrift 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Kontoutskrift 2020
Inntekter

1.1 Generelle inntekter
1.1.0 Inngående balanse fra året før 56 317,62 kr 56 366,56 kr 106 258,98 kr 105 890,82 kr
1.1.1 Hyperion - Frifondtildeling 60 501,24 kr 59 360,00 kr 110 700,00 kr 0,00 kr
1.1.2 Hyperion - Resttildeling 3 709,52 kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 0,00 kr
1.1.3 Støtte/tildeling fra diverse 407,14 kr 300,00 kr 500,00 kr 799,16 kr
1.1.4 Medlemskontigent utenfor billetter 884,94 kr 500,00 kr 500,00 kr 431,20 kr
1.1.5 Momskompensasjon 13 387,00 kr 6 192,20 kr 5 000,00 kr 0,00 kr
1.1.6 Utleie av utstyr (avgiftfritt) 3 000,00 kr 1 000,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr
1.1.7 Utleie av utstyr (mva-pliktig) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.1.8 Salg av varer (avgiftsfritt) 700,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.1.9 Diverse salg (tjenester, avgiftsfritt) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.1.10 Diverse salg (tjenester, mva-pliktig) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

SUM 138 907,46 kr 128 718,76 kr 228 958,98 kr 110 121,18 kr
1.2 Prosjektbaserte inntekter

1.2.1 VatneLAN #1 (VINTER) 23 250,00 kr 23 525,00 kr 30 000,00 kr 31 216,20 kr
1.2.2 VatneLAN #2 (HØST) 32 575,00 kr 21 000,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr
1.2.3 Area51-LAN 59 608,00 kr 53 125,00 kr 53 100,00 kr 0,00 kr
1.2.14 Andre LAN 14 249,00 kr 16 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.2.15 Sponsor 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.2.16 Kulturmidler 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
1.2.17 Andre prosjekt 16 000,00 kr 4 000,00 kr 3 000,00 kr 0,00 kr

SUM 145 682,00 kr 117 650,00 kr 111 100,00 kr 31 216,20 kr
1.3 Andre inntekter

1.3.1 Renteinntekter 30,30 kr 25,00 kr 25,00 kr 0,00 kr
1.3.2 Diverse andre inntekter 521,95 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,98 kr
1.3.3 Diverse inntekter som ikke er riktig plassert i dokument 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

SUM 552,25 kr 25,00 kr 25,00 kr 0,98 kr
SUM INNTEKTER 285 141,71 kr 246 393,76 kr 340 083,98 kr 141 338,36 kr

Utgifter
2.1 Lønn og personalkostnader

2.1.1 Lønnskostnader 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
SUM 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

2.2 Drift
2.2.1 Husleie −36 000,00 kr −36 000,00 kr −36 000,00 kr 0,00 kr
2.2.2 Strøm −8 235,71 kr −12 000,00 kr −12 000,00 kr −1 398,00 kr
2.2.3 Mobiltelefon −449,99 kr −450,00 kr −450,00 kr 0,00 kr
2.2.4 Internett 0,00 kr 0,00 kr −10 000,00 kr 0,00 kr
2.2.5 Forsikringer −3 301,00 kr −6 000,00 kr −5 000,00 kr −1 014,00 kr
2.2.6 Internett-tjenester −827,11 kr −800,00 kr −1 200,00 kr −272,50 kr

SUM −48 813,81 kr −55 250,00 kr −64 650,00 kr −2 684,50 kr
2.3 Organisasjon

2.3.1 Årsmøte −1 762,70 kr −1 500,00 kr −2 000,00 kr 0,00 kr
2.3.2 Styremøter 0,00 kr −1 000,00 kr −500,00 kr 0,00 kr
2.3.3 Dugnad −901,40 kr −1 000,00 kr −1 500,00 kr 0,00 kr
2.3.4 Samarbeid med andre organisasjoner 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

SUM −2 664,10 kr −3 500,00 kr −4 000,00 kr 0,00 kr
2.4 Invisteringer

2.4.1 Forbruksmaterialer / Rekvisitta −4 375,60 kr −2 000,00 kr −5 000,00 kr −594,30 kr
2.4.2 Utstyr −45 523,10 kr −30 000,00 kr −115 000,00 kr −37 201,37 kr
2.4.3 Andre investeringer 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

SUM −49 898,70 kr −32 000,00 kr −120 000,00 kr −37 795,67 kr
2.5 Aktiviteter (Prosjekt)

2.5.1 VatneLAN #1 (VINTER) −13 591,67 kr −16 000,00 kr −20 000,00 kr −9 223,59 kr
2.5.2 VatneLAN #2 (HØST) −18 557,44 kr −20 000,00 kr −20 000,00 kr 0,00 kr
2.5.3 Area51-LAN −12 685,91 kr −20 000,00 kr −20 000,00 kr 0,00 kr
2.5.14 Andre LAN −4 871,61 kr −15 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.5.15 Sponsing ut 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr



2.5.16 Stands 0,00 kr −1 000,00 kr −1 000,00 kr 0,00 kr
2.5.17 Interne kurs/møter 0,00 kr −1 000,00 kr −1 000,00 kr 0,00 kr
2.5.18 Ekstern kurs/møte 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.5.19 Andre prosjekt −11 389,71 kr −10 000,00 kr −1 200,00 kr −527,09 kr

SUM −61 096,34 kr −83 000,00 kr −63 200,00 kr −9 750,68 kr
2.6 Finans, bank, revisjon og regnskap

2.6.1 Revisor- og regnskapstjenester −36,25 kr 0,00 kr −100,00 kr 0,00 kr
2.6.2 Finanskostnader 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.6.3 Rentekostnader 0,00 kr −500,00 kr −250,00 kr 0,00 kr
2.6.4 Giro-kostnader (fra bank) −953,00 kr −500,00 kr −1 000,00 kr −452,50 kr

SUM −989,25 kr −1 000,00 kr −1 350,00 kr −452,50 kr
2.7 Andre kostnader

2.7.1 Kontigenter −2 854,39 kr −2 500,00 kr −8 500,00 kr 0,00 kr
2.7.2 Transport-kostnader (ferge etc) 0,00 kr −1 000,00 kr −17 000,00 kr −8 750,00 kr
2.7.3 Tap på fordringer (brukes ikke)! 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.7.4 Avskrivninger 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.7.5 Markedsføring av SDOK −8 859,75 kr −8 000,00 kr −3 000,00 kr −2 293,75 kr
2.7.6 Andre kostander 0,00 kr −2 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
2.7.7 Andre kostnader som ikke er dokumentert 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

SUM −11 714,14 kr −13 500,00 kr −28 500,00 kr −11 043,75 kr
SUM UTGIFTER −175 176,34 kr −188 250,00 kr −281 700,00 kr −61 727,10 kr

TOTALSUM
Inntekter 285 141,71 kr 246 393,76 kr 340 083,98 kr 141 338,36 kr
Utgifter −175 176,34 kr −188 250,00 kr −281 700,00 kr −61 727,10 kr
Resultat 109 965,37 kr 58 143,76 kr 58 383,98 kr 79 611,26 kr

81 976 kr

1.9 Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) INN
1.9.1 Penger som kommer inn og skal betales ut igjen, krone for krone 134 257 kr 54 188,73 kr
1.9.2 Kontoregulering (inn) 113 044 kr 14 646,52 kr

2.9 Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) UT
2.9.1 Penger som går ut, betales krone for krone av det som kom inn −137 935 kr −51 823,93 kr
2.9.2 Kontoregulering (ut) −113 044 kr −14 646,52 kr

1.9 og 2.9 SUM −3 679 kr 2 364,80 kr

TOTALFLYT (inn) 419 399 kr 195 527,09 kr
TOTALFLYT (UT) −313 111,72 kr −113 551,03 kr

106 287 kr 81 976,06 kr


