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INNKALLING TIL ÅRSMØTE, 27. APRIL 2016

Kjære Lysdesigner MNL,
 
Det er med stor glede at vi nå innkaller til foreningens tredje årsmøte. Temaet for årets årsmøte er 
“Designprosess”. Årsmøtet er en anledning til å gjennomgå foreningens prosesser og en mulighet til å lære 
av hverandres designprosesser. Vi får høre egne medlemmer fortelle om erfaringer og designprosesser i 
lysdesignprosjekter og tips fra Håkon Augensen som har erfaring med prosjektstyring og spesiell kunnskap 
om det menneskelige fokuset i et designprosjekt.
 
Vi er godt inne i 2016, og legger bak oss ett innholdsrikt år med stor bredde i arrangementer og         
tverrfaglighet. I 2015 forbedret vi vår profil og kommunikasjon gjennom en oppdatert nettside og økt 
tilstedeværelse på sosiale medier. Her fremmer vi vår faglige tyngde, synliggjør lysdesign som fag utad og 
viser et høyt aktivitetsnivå både innad i lysdesignmiljøet og ut til våre potensielle samarbeidspartnere. 
Vi trekker prominente, interessante og relevante foredragsholdere til våre arrangementer. Her ønsker vi å 
inspirere medlemmene våre og skape gode møteplasser. I 2016 kom endelig den gledelige nyheten om at 
Lysdesignstudiet fortsetter ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Kongsberg. Norske Lysdesignere er en naturlig 
støttespiller for studiet og vil være en arena der de nye studentene kan bli kjent med bransjen.
 
Norske Lysdesignere er inne i sitt tredje leveår og vi har etablert oss som en interessert, fleksibel,spennende 
og nysgjerrig organisasjon som møter mye «goodwill» fra lysbransjen og designmiljøet. Det er ikke mange 
organisasjoner som er nysgjerrige og vi kommer til å fortsette å invitere andre organisasjoner og inspir-
erende personer «hjem» til oss for at de kan fortelle oss om det de brenner for. 
Samtidig begynner vi å se konturene av en ny trend der Norske Lysdesignere blir kontaktet om å dele vår 
ekspertise og bidra med uttalelser. 
 
Dette er bare begynnelsen og vi kommer til å jobbe aktivt for at 2016-2017 blir året der Norske Lysdesig-
nere blir en fagpolitisk aktør som arbeider for å fremme lysdesignfaget på flere arenaer. Vi ønsker å ta 
med medlemmene på steget fra å være en nysgjerrig organisasjon, til å bli en organisasjon med klare mål 
og meninger. For å ta det første steget mot å etablere klare mål har vi sendt ut en medlemsundersøkelse i 
forbindelse med årsmøtet. Dette er vårt første vaklende steg, steg nummer to tar vi sammen på årsmøtet, 
det tredje steget er stødig og Norske Lysdesignere setter bestemt kursen i retning faglig påvirkningskraft.
 
Norske Lysdesignere ønsker ikke å være en organisasjon av styrer og komiteer, men en samling av aktive 
medlemmer. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill og ønsker for hva dere ønsker at organisasjonen 
skal fokusere på samt forslag og hjelp til gjennomføring. Vi er en liten organisasjon, men med dyktige og 
aktive medlemmer blir vi en liten tungvekter. 
 
Norske Lysdesignere er inne i sitt tredje leveår.
Hipp hurra og velkommen! 
 
Vennlig hilsen, 
 
Styreleder Silje Thorsager Østby 
på vegne av styret i Norske Lysdesignere
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FAKTA OM NORSKE LYSDESIGNERE 

• Norske Lysdesignere - NL - stiftet 9. september 2013, og er en 

profesjonsforening for Lysdesignere.

• Medlemmer benytter forkortelsen MNL, Medlem Norske Lysdesignere.

• Registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund

• Organisasjonsnr. 912510298

• Adresse: Postboks 1389 Vika, 0114 Oslo

• Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan være 

representert

PROGRAM FOR ÅRSMØTE + FAGLIG PÅFYLL 2016

• Registrering og servering fra kl. 17:00

• Faglig påfyll

• Linda Knoph Vigsnæs skal fortelle oss om           
prosessene for prosjektet i Paleet Shoppingsenter.                            
Linda Knoph Vigsnæs er lysdesigner og tekstildesigner.   
Hun er daglig leder i Lysstoff, samt utdannet faglærer 

innen for Kunst- og Håndverksfag. 

• Mari Gaasemyr skal fortelle oss om prosessene som er 

erfart i ulike typer prosjekter og hvilke utfordringer og 

erfaringer som er trukket i ettertid. Mari Gaasemyr har 

bachelor i Lysdesign ved Høgskolen i Buskerud og studerer 

nå master ved Hochschule Wismar ved siden av sin jobb 

som Lysdesigner i Norconsult.

• Håkon Augensen skal fortelle oss overordnet om 

prosesser der han har sydd sammen ett designteam der 

brukersentrert design er i fokus. I tilegg skal han fortelle 

oss om hvordan han opplever prosjekt/designprosesser 

fra sitt ståsted. Håkon Augensen utdannet innen kjemi 

og automatisering. Han har også utdannelse som 

industridesigner og jobber nå som utviklingsdirektør/ 

sjefskonsulent i HFS.

• Kort pause

• Årsmøte
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DAGSORDEN

1. Velkommen og godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder 

3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

4. Valg av to representanter som skal føre og underskrive protokollen sammen 
med møtelederen 

5. Foreningens økonomi: 

      Godkjenne årsberetning og regnskap for foreningsåret 2015 Budsjett for 2016 

6. Innkomne forslag:                                                                                   

Endring av opptakskriterier kategori C til å omfatte portefølje istedenfor 3       
referanseprosjekter.                                                                              

      Forslag til arbeidsinstruks for valgkomiteen behandles.                           

      Forslag til endringer i arbeidsinstruks for opptakskomiteen behandles. 

Avgrensning av valgperioder for styremedlemmer og komitemedlemmer til 3 
år før valg/gjenvalg. 

Resultater og diskusjon rundt medlemsundersøkelse om ønsker og 
forventninger for organisasjonen. 

7. Presentasjon av årshjul 2016 og styrets arbeidsprogram 

8. Valg av medlemmer til: 
      Styret 
      Valgkomité 
      Opptakskomité
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ÅRET SOM HAR GÅTT OG ARRANGEMENTER AVHOLDT I 2015/2016

Styret har i løpet av foreningsåret 2015/2016 avholdt 7 styremøter. 
På styrets møter diskuteres foreningens fremdrift, og vi planlegger kommende arrangementer. 
Styret har faste møter med valgkomitéen og opptakskomitéen. 

Valgkomiteen og opptakskomiteen har avholdt møter ved behov, og hatt løpende epost 
korrespondanse gjennom året. 

27.08.2015 - Lux’us night vol 03,  Foredrag med Daniel Rybakken og 120Hours

Til det tredje arrangement i serien “Lux’us night” inviterte vi til foredrag med arkitektgjengen 
bak 120Hours og produktdesigneren Daniel Rybakken. Denne kvelden fikk vi ett innblikk i 
hvordan gjengen bak 120Hours arbeidet og hvordan deres konkurranse fungerte. Videre fikk 
vi høre Daniel Rybakken sin inspirerende historie om hvordan han har kommet seg dit han er. 
Arrangementet fant sted i Luceplan sine lokaler i Nedre gate 7. Det var gratis og åpent for 
alle. Arrangementsserien er sponset av Philips. Vi serverte pølser og øl i tro NL-stil. Vi talte 
ca. 50 fremmøtte. PLNTY magasin var til stede å intervjuet deler av styret til sin artikkel “LYS 
OMKRING OSS” http://www.plnty.no/2015/10/mer-enn-bare-lys. 
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24.09.2015 - Deltagelse på Elvelangs

Vi deltok på Elvelangs med en kjempe innsats fra engasjerte medlemmer som bidro til NL sin 
lyssetting av området rundt broen under Ringveien. Det ble stor suksess med plassering av 
en diskokule under ringbroen, samt installasjoner av lampeskjermer plassert rundt i skogen 
og andre overraskelse. Dette var ikke uten dramatikk, da både politihelikopter og politibiler 
svermet rundt når vi skulle plassere discokulen. Tross for dette ble det tilslutt en kveld med 
stor innsats og et kjempe godt resultat. Når vi som medlemmer møtes på denne måten og 
leker oss med lys er det ganske enkelt en genial mulighet hvor vi alle sammen blir bedre 
lysdesignere, vi lærer hverandre å kjenne og vi skaper noe sammen. Nok engang tusen takk 
til dere som deltok i forberedelse, utførelse og etterarbeid -vi er svært takknemlige!

26.11.2015 - Julefest hos Limelight, med faglig opplegg

I år var det Limelight med stor gjestefrihet og åpnet sine lokaler for festligheter for årets 
julefest. Denne kvelden hadde vi et meget spennende falig innhold. Limelight ga oss en 
presentasjon og omvisning i deres lokaler. Videre fikk vi i god og kjent “Pecha Kucha” stil 
fremført presentasjoner fra ÅF Lighting ved Christian Klinge, Light Bureau ved Arve Olsen, 
Zenisk ved Stefan Maassen og sist men ikke minst fikk vi besøk av Arkitekt Gonzalo Rivas 
Zinno ved ESTUDIO HERREROS i Madrid, som fortalte oss om prosessene rundt prosjekter de 
har jobbet med og ett innblikk i det nye Munch museet i Bjørvika. 
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03.03.2016: Lux’us night vol. 04, “Morten Krogvold”

Til vårt fjerde event i arrangementsserien “Lux’us night” befant vi oss på Arkitekenes hus 
og fikk ett meget inspirerende foredrag fra Morten Krogvold.  Han trakk paraleller om bruk 
av lys i foto, litteratur og film. Arrangementsserien er sponset av Philips. Vi serverte pølser 
og øl i tro NL-stil. Vi talte ca. 35 fremmøtte.

30.03.2016: LYS’N BYGNING

Til vårt andre event i arrangementsserien “LYS’ N BYGNING” befant vi oss på Ingensteds 
i Brenneriveien 9. Vi inviterte en knippe produsenter og leverandører på besøk for å 
presentere sine nyeste produkter. Det var en meget vellykket og kunnskapsrik kveld hvor vi 
fikk høre ERCO, Luminator, AKB-Lighting, Iguzzini, SML- lighting, Rebellight, Trilux, Canvas 
med Zero, Louis Poulsen og Limelight fortelle om sine absolutt beste nyheter fra messen 
“Light and Building” i Frankfurt. 
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Av andre aktiviteter for foreningen i 2015/2016 kan vi nevne: 

• Vi har avholdt møte vedrørende mulige samarbeidspunkter, og hatt kommunikasjon 
med organisasjonen Lyskultur. 

• Vi var selvsagt til stede under utdeligen av “Årets Lyspris”  i regi av Lyskultur. 6/9 som 
var nominert til årets lyspris var gjort av NL-medlemmer. Østbanehallen, Høvik Stasjon 
og SunBell var årets vinnere. Norske lysdesignere har også representanter sittende i 
juryen til Norsk Lyspris.

• I forkant av årsmøtet så har forslag til endringer av opptakskriterier, forslag til 
arbeidsinstrukser i valgkomiteen og forslag til arbeidsinstrukser i opptakskomiteen blitt 
tatt opp til revurdering. Forslag til endringer legges fram på årsmøtet. 

• Torsdag 21.januar 2016 var vi tilstede hos Plan og Bygningsetatet for informasjonsmøte 
om “Belysningsplan for Oslo Sentrum”. 

• Vi var på oppstartsmøte med Høgskolen i Sørøst- Norge. Lysdesignstudiet starter opp i 
Kongsberg til høsten.                                                                                                          

• Det har blitt avgjort å ha faste møter mellom styret og komiteene for å sikre god 
kommunikasjon.

• Noen av medlemmene våre er gjesteforelesere på studiet ved Høgskolen i Sørøst Norge.
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ÅRET SOM KOMMER

I året som kommer søker Norske Lysdesignere å opprettholde et høyt tempo på arrangementer 
med faglig innhold og avslappet stemning. Et av våre viktigste agendapunkter er å styrke 
profesjonen lysdesign. Dette gjør vi ved å styrke lysdesignerene - altså våre medlemmer. 

Vi tror på at vi blir bedre og mer oppdaterte og sterkere rustet dersom vi møtes i 
faglige og sosiale arrangementer, samtidig som vi engasjerer mulige samarbeidspartnere til å 
delta på noen utvalgte arrangementer for å skape bekjentskaper og åpen faglig dialog. Derfor er 
dette fortsatt noe vi ønsker sterkt representert i årshjulet vårt for det kommende foreningsår.



11

REGNSKAP 2015/16

ØKONOMI

BUDSJETT 2016/17
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MEDLEMSLISTE VÅREN 2016 

Gry Frellumstad
Karen Kråkevik
Helga Iselin Wåseth 
Arve Olsen
Thea Collett
Arne Grønsdal
Linda Knoph Vigsnæs
Sigrid Stjernvang
Kari Hornmoen
Helene Fjellberg
Morten Pedersen
Ida Forde
Peter Selmer- Andersen
Stefan Maassen
Silje Thorsager Østby
Ruth-Marie Bottheim
Thomas Hummel
Roar Sande
Charlotte Wettre Bjørke
Ina Helene Bjørkeng    
Hege Mogård Hanssen
Mari Gaasemyr
Lise-Lotte Hartmann
Heidi Skogstad Messiha
Katayoon Heidari
Per Øyvind Løbach
Morten Jensen
Benedikte N Rauan
Martin Holmberg
Kathirine Hjelmeseth
Ida S. Hågensen
Marte Risan
Helena Kive
Kjersti Nysether 
Tonje Tjønneng

STUDENTMEDLEMMER inviteres til å bli fullverdige medlemmer 

Erin Berg
Rahbar Fanaian
Eivind Lorentzen
Kristhild Benjamine Hansen
Evy Elmshaug Almås
Silje Rosenberg
Tine Grønstad
Bulut Bükum
Erika Uchermann
Silje Lyngo Heien
Silje-Christine S. Edvardsen
Eyveig Antonsdottir
Marit B. Olsen
Kristine Nimante
Hilde Paulsen
Joar Tjetland
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Valg i styret og komitéer - utsendt på mail 

STYRET

Styreleder: Silje Thorsager Østby    

Nestleder: Arve Olsen

PR/Web: Kari Hornmoen på valg, stiller til gjenvalg

Økonomi: Helene Fjellberg

Økonomi: Martin Holmberg

Fagpolitisk: Hege Mogård Hanssen trekker seg

Fagpolitisk: Roar Sande trekker seg

Styremedlem: Linda Knoph Vigsnæs på valg, stiller til gjenvalg

Styret fremmer forslag om å endre styrets struktur og medlemsantall. Tabellen under reflekterer 
styrets forslag til struktur. Dersom medlemmer ønsker å velges inn i styret for å erstatte Hege og 
Roar ved benkeforslag stiller styret seg åpne for dette. Medlemsantallet I styret vil i dette tilfelle 
ikke reduseres. Forslag til ny oppbygging av styret

Styreleder : Silje Thorsager Østby 
Nestleder : Arve Olsen 
PR / Web : Kari Hornmoen 
Arrangement : Helene Fjellberg 
Økonomi :Martin Holmberg
Fagpolitisk: Linda Knoph Vigsnæs

VALGKOMITE

Ruth Marie Bottheim på valg, stiller til gjenvalg

Arne Grønsdal på valg, stiller til gjenvalg

Helena Kive

OPPTAKTSKOMITE

Gry Frellumstad på valg, stiller til gjenvalg

Peter Selmer Eide

Stefan Maasen

Charlotte Bjerke    

Karen B. Kråkevik på valg, stiller til gjenvalg
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1.0  Foreningens navn
 Foreningens navn er Norske Lysdesignere. Som foreningens initialer benyttes NL.
 
2.0  Formål
 Foreningens formål er å samle norske lysdesignere for å ivareta felles faglige interesser,   
           synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i 
 samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign. 

3.0  Organisasjon
 Foreningen er landsomfattende med personlig medlemskap. 

4.0.  Vedtekter  
 Vedtekter endres på årsmøtet. Forslag til endring må sendes alle medlemmer elektronisk   
           senest to uker før årsmøtet.  

5.0 Medlemskap
 Opptak av nye medlemmer gjøres løpende. Søknader vurderes av opptakskomiteen, som   
           til enhver tid forholder seg til gjeldende retningslinger for opptak. Retningslinjer for opp  
           tak kan leses her. Forslag til endringer i retningslinjer for opptak fremlegges styret i års  
           møtet. Endringer vedtas av styret ved flertallsavstemning. Ved uenighet gjelder simpelt   
           flertall. Ved 50/50 avgjør styret.

5.1    Vedtektsendring
 Vedtektsendring kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte.     
           Årsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft.  

5.2.  Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene 
 Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske Lysdesignere» 
 forkortet MNL, sammen med tittelen. Denne retten gjelder ikke studentmedlemer. 

6.0 Etiske retningslinjer

6.1 Årsmøtet gir etiske retningslinjer som er forpliktende for foreningens medlemmer. 

6-1-1 Tvister mellom medlemmer behandles i henhold til de etiske retningslinjer.  

7.0 Studentmedlemmer 
 Studenter i lysdesign kan etter søknad bli studentmedlem av NL. Studentmedlemskapet   
           opphører to år etter avlagt eksamen. 

8.0 Kontingent

8.1.  Medlemmene plikter hvert år å innbetale den kontingent som er fastsatt av årsmøte. 

VEDTEKTER FOR NORSKE LYSDESIGNERE
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8.2  Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, vil med en måneds varsel strykes   
          fra medlemslisten. Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten 
 å ha betalt eventuell skyldig kontingent. Den som skylder kontingent for forrige år,    
           har ikke stemmerett på årsmøtet. 

9.0 Utmelding
 Utmelding sendes skriftlig til NL per epost. Utmelding skjer umiddelbart etter styret har 
 mottatt henvendelsen. Et medlem skal få skriftlig bekreftelse på at utmelding har funnet   
           sted. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent, likesom forfalt og ikke betalt 
 kontingent pliktes innbetalt. 

10.0. Advarsel – eksklusjon

10.1.  Advarsel kan gis av styret. Styret kan komme med innstilling om eksklusjon til årsmøtet.   
           Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta eksklusjon av medlem som ikke oppfyller de krav    
           som medlemskapet innebærer. 

10.2 Før styret fatter vedtak i saken, skal vedkommende medlem underrettes skriftlig, og 
 gis anledning til å uttale seg. Fristen for uttalelse er én måned fra underretningen er 
 kommet frem til medlemmet. Vedtak om eksklusjon skal begrunnes skriftlig og meddeles   
           vedkommende medlem i brevs form. 

11.0. Årsmøte

11.1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. 

11.2. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller til årsmøte 
 tre uker før møtedagen. Med innkallingen skal det sendes saksliste, årsmelding, revidert   
           regnskap for det foregående år, forslag til kontingent og budsjett samt valgkomiteens innstilling.         
           Saker som ønskes realitetsbehandlet må være styret i hende senest en måned før årsmøtet

11.3.  Medlemsdatabase/kommunikasjon  
 Kommunikasjon til medlemmer foregår utelukkende elektronisk. Ethvert medlem plikter   
           selv å holde foreningen oppdatert med riktig epostadresse, adresse og telefonnummer.  

11.4. Årsmøtet ledes av ordstyrer som velges av årsmøte. 

11.5. Dersom mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltar på møtet,   
           skal det holdes nytt årsmøte om det blir krevd av minst 1/10 av foreningens stemme-
 berettigede medlemmer innen 14 dager etter at referat fra årsmøtet er meddelt    
           medlemmene. Vedtak fattet av nytt årsmøte er endelig. 

11.6.  Årsmøtet skal: 

a) behandle årsmelding og årsregnskap 

b) behandle årsmelding fra komiteer og rapporter fra representanter i styrer og utvalg 

c) trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet 

d) fastsette kontingent 
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e)     behandle budsjett for inneværende år og rammebudsjett for kommende år

f)     velge  styre og valgkomité. Valgkomiteen har forslagsplikt og stemmeberettigede 
       medlemmer har forslagsrett til alle tillitsverv i foreningen. Forslag til leder, nestleder 
 og styremedlemmer må være valgkomiteen i hende seks uker før årsmøtet. Kandidatenes   
           navn skal gjøres kjent for medlemmene i innkallingen til årssmøtet, sammen med valg   
           komiteens innstilling. Alle valg på styremedlemmer skal være skriftlige, andre valg skal   
           være skriftlige når det blir krevd av simpelt flertall. 

g)     behandle andre saker som er ført opp på sakslisten 

11.7. Ekstraordinært årsmøte 
 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med 14 dagers varsel. Det skal innkalles når   
           det blir krevd av presidenten, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemme-
 berettigede medlemmer. Møtet kan behandle saker som er ført opp på sakslisten, som           
           skal følge innkallingen til møtet. 

11.8. Fullmakter fra fraværende medlemmer kan delta i avstemmingen under årsmøtet ved å   
           gi fullmakt til et stemmeberettiget medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer 
 – det ene skal være levert styret før møtet, det andre beholdes av fullmaktshaveren. 
 Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter.  

12.9. Studentrepresentanter 
 Studentmedlemmer har ikke ordinær stemmerett. Studentmedlemmer kan velges til    
           komiteer, og gis i slike tilfeller stemmerett i den aktuelle komité. Studenter betaler 
 ikke kontingent. 

11.10. Uravstemming 
 Uravstemming kan avholdes når det blir krevd av styreleder, styrets flertall eller minst     
           1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet gir reglement for urav   
           stemming. Uravstemmingsresultatet er ikke bindende for årsmøtet, unntatt i de tilfelle   
           som omhandler punkt 7, og kan innankes for ekstraordinært årsmøte etter punkt 5.1.6. 

11.11.  Styret

11.12. Foreningen ledes av et styre på minimum fem medlemmer – Leder, nestleder og tre 
 styremedlemmer. Det velges en nestleder for to år om gangen. Leder velges for to år om   
           gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, og halvparten av styremedlemmene er   
           på valg hvert år. Leder velges av og innen styret. Styret skal ha minst seks møter i året. 

11.13. Styret har ansvar for forvaltningen av foreningens anliggende, og skal sørge for en til              
           fredsstillende organisering av foreningens virksomhet. Styret representerer foreningen 
 og fatter alle vedtak som ikke etter vedtektene er tillagt årsmøtet. 
          Styret kommer med innstilling til saker som blir lagt frem for årsmøtet. 

11.14. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to av de øvrige styremedlemmene er 
  tilstede. Leder sammen med et styremedlem, forplikter foreningen. 
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11.15. Prosjektgrupper 
  Styret må oppnevne spesielle prosjektgrupper etter behov. 

11.16. Komitéer ved årsmøtet velger komitémedlemmer og styret gir mandater til komitéene.     

11.17. Forretningsåret 
 Forretningsåret følger kalenderåret. 

12.0 Æresmedlemskap 
 Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av 
 NL – etter en enstemmig innstilling av styret til årsmøtet. 
 
12.1 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

13.0 Oppløsning av foreningen
 
 Foreningen kan oppløses når det er gjort årsmøtevedtak om det med 2/3 flertall, og    
           vedtak er stadfestet med 2/3 flertall ved uravstemming. 

 Deretter skal det i nytt årsmøte fattes beslutning om bruken av midler og samtidig velges   
           avviklingsstyre. 


