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SAKSLISTE:

1. Åpning av årsmøtet v/ styrets leder Bård Brath Ingerø

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
Styret har utpekt Advokat Elin Sætre Løfsgaard til møteleder for årsmøtet.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021. 
Vedlegg 1, Årsregnskap for 2021 med årsberetning og revisjonsberetning.

5. Fastsettelse av honorar til revisor. 
Styret foreslår at revisors honorar for revisjon 2022 fastsettes i tråd med fremlagt faktura.

6. Fastsettelse av medlemsavgift for 2022.

7. Vedtektsendring/Styrelederhonorar.

8. a) Valg av medlemmer til Styret. 
Presentasjon av Valgkomiteens arbeid og innstilling 
Vedlegg 1a. Valgkomiteens forslag. 
 
b) Valg av valgkomite 
Presentasjon av styrets innstilling 
Vedlegg 1b. Styrets forslag til valgkomite.

9. Valg av revisor. 
Styret foreslår at Revisorkollegiet ved Thomas André Riisøen fortsetter som  
foreningens revisor, og velges for 2022.

ÅRSMØTE I ENERGY VALLEY

Onsdag 6. april 2022
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SAK 1
ÅPNING AV ÅRSMØTE 

Ved styrets leder Bård Brath Ingerø.
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SAK 2
VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 
SAMMEN MED MØTELEDER

Styret har utpekt Advokat Elin Sætre Løfsgaard til møteleder for årsmøtet. 
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SAK 3
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

SAKSLISTE:

1. Åpning av årsmøtet v/ styrets leder Bård Brath Ingerø. 

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021. 

5. Fastsettelse av honorar til revisor. 

6. Fastsettelse av medlemsavgift for 2022. 

7. Vedtektsendring/Styrelederhonorar. 

8. a) Valg av medlemmer til Styret. 
Presentasjon av Valgkomiteens arbeid og innstilling 
 
b) Valg av valgkomite 
Presentasjon av styrets innstilling 

9. Valg av revisor.



6

SAK 4
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 

FOR REGNSKAPSÅRET 2021
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VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Formål
Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og 
kompetanseklynge for bedrifter og kunnskapsmiljø med 
interesser innen energiteknologi. Medlemmene har tek-
nologi-, engineering-, og forretningskompetanse som 
gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikje-
der. Medlemmenes primære geografiske tilhørighet er 
det sentrale Østlandet, men foreningen har et nasjonalt 
mandat.

Formålet med foreningen er å fremme samarbeid som 
skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, inter-
nasjonalt engasjement og forsterket konkurranseevne 
hos de ulike aktørene i foreningen og i foreningen som 
helhet.

Energy Valleys kontor er i Snarøyveien 20, 1360 
Fornebu.

Medlemsskap 
Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt 
og som ønsker å bidra til at foreningens formål oppnås 
kan opptas som medlem i Energy Valley.

Redegjørelse for årsresultatet 
Energy Valley oppnådde et resultat i 2021 på NOK 
-696.771 mot et budsjettert resultat på NOK -385.112 og 
mot et resultat på NOK 2.082.724 i 2020. Omsetningen 
har gått opp fra NOK 14.782.214 i 2020 til 18.554.055 i 
2021.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utar-
beidelsen av regnskapet.

Visjon
Visjonen for klyngen er å fremme og utvikle en ver-
densledende og globalt anerkjent økosystem for 
energiteknologi. Arbeidet skal tjene industrien og øvrig 
økosystem, og klyngen skal samarbeide med investorer, 
akademia og det offentlige for å skape verdier for klyn-
gens medlemmer, regionen, nasjonalt og internasjonalt.

Energy Valley skal gjennom sitt mandat akselerere ener-
gitransformasjonen og skape verdier for medlemmer og 
øvrig samfunn.

Arbeidsmiljø, like muligheter og diskriminering
Alt er lagt til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø 
for de ansatte i klyngeadministrasjonen. Arbeidsmiljøet 
er lite, men godt og produktivt, og karakteriseres som 
inkluderende og åpent.

Per 31/12 2021 besto klyngeadministrasjonens av daglig 
leder, tre prosjektledere, en kontorleder, to internship på 
kommunikasjon/marked, to faste ansatte på kommunika-
sjon/marked og en EU rådgiver.

Energy Valley tilstreber mangfold i administrasjonen, og 
har pr 31/12 2021 syv kvinnelige ansatte og tre mannlige 
ansatte. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. Adminis-
trasjonen økte med fire nye ansatte i løpet av 2021.

Ytre miljø
Organisasjonen medfører ikke forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre miljø utover hva som 
er vanlig i bransjen.

ÅRSBERETNING FOR 2021
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Årsresultat og disponeringer
Energy Valley har ikke som selvstendig formål å gene-
rere overskudd, og vedtektene tillater ikke disponering 
av et eventuelt overskudd til medlemmene. Overskudd 
opparbeides derfor kun for å styrke egenkapitalen til et 
forsvarlig nivå, vurdert på grunnlag av den virksomhet 
som drives for å realisere formålet med Energy Valley.

Hendelser etter balansedagen, ekstraordinære poster 
og vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet
Styret i Energy Valley kjenner ikke til noe forhold av 
viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat 
som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse med 

noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang 
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved 
bedømmelsen av regnskapet.

Årets underskudd på NOK 696.771 vil redusere egenka-
pitalen med tilsvarende beløp.

Endringer i styret i løpet av året
Astrid Rusås Kristoffersen gikk ut av styret med virkning 
fra 20.03.22 da hun fratrådte sin stilling i Kongsberg 
Maritime. Dette er i tråd med Energy Valleys vedtekter 
punkt 9 «Dersom et styremedlem valgt blant ansatte hos 
medlemmer fratrer sin stilling bortfaller vervet».

Lysaker, den 25. mars 2022

Bård Brath Ingerø
Styrets leder

Charlotte Berge
Nestleder

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Styremedlem

Alexander Risøy
Styremedlem

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Karl-Petter Løken
Styremedlem

Sandrine Tørstad
Styremedlem

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert
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Note 2021 2020

Salgsinntekt 6 109 826 1 414 443

Annen driftsinntekt 1 12 444 229 13 367 771

Sum driftsinntekter  18 554 055 14 782 214

Lønnskostnad 2, 3 (8 569 058) (5 958 922)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle 
eiendeler 4 (89 406) (91 565)

Annen driftskostnad 6 (10 539 322) (6 648 252)

Sum driftskostnader (19 197 785) (12 698 739)

Driftsresultat (643 730) 2 083 475

Annen renteinntekt 0 1 216

Sum finansinntekter 0 1 216

Annen rentekostnad (719) (2 786)

Annen finanskostnad (52 321) 819

Sum finanskostnader (53 040) (1 967)

Netto finans  (53 040) (750)

Ordinært resultat før skattekostnad (696 771) 2 082 724

Ordinært resultat (696 771) 2 082 724

Årsresultat (696 771) 2 082 724

Overføringer

Annen egenkapital 8, 9 (696 771) 2 082 724

Sum (696 771) 2 082 724

RESULTATREGNSKAP

2021
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Note 2021 2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
kontormaskiner, ol. 4 129 509 244 227

Sum varige driftsmidler  129 509 244 227

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 5 365 029 70 000

Sum finansielle anleggsmidler 365 029 70 000

Sum anleggsmidler 494 538 314 227

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer

7 5 606 836
180 453

5 180 557 
99 616

Sum fordringer 5 787 289 5 280 173

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 570 281 6 144 513

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 3 570 281 6 144 513

Sum omløpsmidler  9 357 570 11 424 686

Sum eiendeler 9 852 108 11 738 913

BALANSE

PR. 31. DESEMBER 2021
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BALANSE

PR. 31. DESEMBER 2021

Note 2021 2020

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 6 901 040 7 597 811

Sum opptjent egenkapital  6 901 040 7 597 811

Sum egenkapital  8 6 901 040 7 597 811

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

350 518
646 345

1 954 204

1 519 873
536 192

2 085 037

Sum kortsiktig gjeld 2 951 067 4 141 102

Sum gjeld 2 951 067 4 141 102

Sum egenkapital og gjeld 9 852 108 11 738 913

Lysaker, den 25. mars 2022

Bård Brath Ingerø
Styrets leder

Charlotte Berge
Nestleder

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Styremedlem

Alexander Risøy
Styremedlem

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Karl-Petter Løken
Styremedlem

Sandrine Tørstad
Styremedlem

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert
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REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov-
en og god regnskapsskikk for små foretak.

SALGSINNTEKTER 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstid-
spunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSE-
POSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld 
er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaks-
jonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige an-
leggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 
til 2021.

NOTER 2021
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SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER 2021 2020

Lønn 6 934 849 4 769 261

Arbeidsgiveravgift 1 047 535 685 686

Pensjonskostnader 428 602 317 485

Andre relaterte ytelser / Refusjoner 158 072 186 490

Sum 8 569 058 5 958 922

Selskapet har i 2021 mottatt følgende tilskudd;

Innovasjon Norge
Viken Fylkeskommune
Energitransformasjon RIP 2020
Bærekraftsprogram RIP 2021
Internasjonale relasjoner RIP 2021
Partneravtale Bærum Kommune

3 513 287
812 500
200 000
450 000
500 000
1 050 000

Sum 6 525 787

Tilskuddene er resultatført og inngår i regnskapslinjen annen driftsinntekt.

NOTE 2

Lønnskostnader etc 

NOTE 1

Offentlige tilskudd 

Selskapet har hatt 8,5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.
I 2020 var 6,8 årsverk sysselsatt i selskapet.

NOTE 3

Antall årsverk
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NOTE 4

Spesifikasjon av varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, o.i

Anskaffelseskost 01.01.2021 386 867

Tilgang i året 0

Avgang i året (28 125)

Anskaffelseskost 31.12.2021 358 742

Akk. av  og nedskr. 01.01.2021 (142 640)

Akkumulerte avskr. 31.12.2021 (229 233)

Balanseført verdi pr. 31.12.2021 129 509

Årets avskrivninger (89 406)

Økonomisk levetid 3 - 5 år

Avskrivningsplan: Lineær 20   33,33 %

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 158 862

Mer om fordringer
Fordringen gjelder ombygging av leide lokaler som kostnadsføres 
over resterende leieperiode fra september 2021 til februar 2024.

NOTE 5

Fordringer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

NOTE 6

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
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SPESIFIKASJON EGENKAPITAL Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2021 7 597 811 7 597 811

Årets resultat (696 770) (696 770)

Egenkapital 31.12.2021 6 901 040 6 901 040

NOTE 8

Egenkapital

NOTE 9

Covid -19
Koronaviruspandemien i 2020 og 2021 er et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen 
covid19, som skyldes et koronavirus, sarsCoV2. Viruset og sykdommen ble først påvist omkring årsskiftet 
2019/2020. Viruset har ført til omfattende endringer i økonomien og bedrifter verden over. Dette har også 
påvirket Energy Valley.

Energy Vally har også i 2021 hatt mindre kostnader knyttet til organisering av eventer, møteplasser og 
konferanser selv om aktiviviteten har vært økende i løpet av året. Dette gjelder også reisevirksomheten 
som i 2021 har hatt en nedgang sammenlignet med normalår som følge av Covid19. Mange av de fysiske 
møteplassene har blitt erstattet med digitale arrangement.

Aktivitetsnivået har vært økende i løpet av 2021 og i 2022 er intensjonen å øke aktiviteten tilbake til nivået før
pandemien dersom situasjonen i samfunnet og verden normaliseres.

NOTE 7

Kundefordringer

2021 2020

Kundefordringer til pålydende 5 606 836 5 180 557

Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer 5 606 836 5 180 557

Inkludert i kundefordringer er kr 3 817 525 i opptjente ikkefakturerte prosjektinntekter pr 31.12.2021

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap 
på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.
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Lysaker, den 25. mars 2022

Bård Brath Ingerø
Styrets leder

Charlotte Berge
Nestleder

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Styremedlem

Alexander Risøy
Styremedlem

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Karl-Petter Løken
Styremedlem

Sandrine Tørstad
Styremedlem

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert
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Revisorkollegiet AS 
Att: Thomas André Riisøen 
 
 
 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Energy Valley for året som ble avsluttet 
den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi er sammen med selskapets styre, 
ansvarlig for at årsregnskapet avlegges i henhold til gjeldende lovregler og god regnskapsskikk 
  
Basert på den kunnskapen vi har bekrefter vi følgende forhold: 
 
Regnskap  
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt 
vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk.   
  
Alle foretatte forretningstransaksjoner er registrer i selskapets regnskap, og vi har etter vår oppfatning oppfylt 
vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Alt regnskapsmateriell og kopier av alle referater fra 
styremøter, generalforsamlinger etc. er gjort tilgengelig for dem, og så vidt vi vet er ikke noe relevant 
informasjon tilbakeholdt for dem.   
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er forsvarlig og utgjør ledelsens beste estimat. 
  
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i 
overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.    
  
Det er ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av 
betydning for årsregnskapet uten at dette er tilfredsstillende opplyst i årsregnskapet / årsberetningen.  
 
Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigert. 
 
Selskapet har pr. ovennevnte dato: 

- Full og ubeskåren eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler. Det er ikke knyttet heftelser eller 
pantsettelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet 

- Ingen vesentlige omløpsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi (f. eks. usikre 
fordringer, ukurante varelager) 

- Ingen vesentlige anleggsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi, uten at det er gitt 
tilfredsstillende noteopplysninger 

- Ingen vesentlige eiendeler som ikke er balanseført 
- Ingen vesentlig gjeld som ikke er balanseført 

 
Så langt det kreves etter regnskapsloven, gir regnskapet med noter fullstendig opplysninger om alle inngåtte 
avtaler med daglig leder, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, lån 
og/eller sikkerhetsstillelser. 
 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
H

40
BY

-3
O

FL
1-

A7
EL

1-
E0

IE
M

-IX
1U

V-
57

H
4Y



20

 
Skattemelding 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er 
korrekte og fullstendige. 
 
Opplysninger som er gitt  
Vi har gitt revisor:   

- Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 
som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  

- Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente 

revisjonsbevis fra.  
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.   
  
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent 
med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:   

- Ledelsen,  
- Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller  
- Andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.   

  
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som 
kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 
tilsynsmyndigheter eller andre.   
  
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående 
parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende 
overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.   
 
Vi bekrefter at innholdet i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og at vi for øvrig ikke er kjent med 
at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon.  
 
Selskapet er ikke involvert i avsluttede, løpende eller ventede rettssaker som har medført eller vil kunne 
medføre mulig økonomisk ansvar. Selskapet har ingen latente gjeldsforpliktelser (herunder 
pensjonsforpliktelser) utover det som fremgår av årsregnskapet pr. 31. desember 2021. 
 
 
 
 
Lysaker, 25. mars 2022 
 
 
 
______________________________    ___________________________ 
Preben Strøm      Bård Brath Ingerø 
Daglig leder           Styrets leder 
 
 
 
Dokumentet signeres elektronisk   
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SAK 5
FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Styrets foreslår at revisors honorar for revisjon 2022 fastsettes i tråd med 
fremlagt faktura. Beløp: 55.000 NOK eks. Mva



22

SAK 6
FASTSETTELSE AV MEDLEMSAVGIFT FOR 2022

NY ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT 
5.500 NOK – omsetning under 2 mill per år
11.000 NOK – omsetning mellom 2 – 50 mill per år
16.500 NOK – omsetning mellom 50 – 100 mill per år
27.500 NOK – omsetning mellom 100 – 500 mill per år
38.500 NOK – omsetning mellom 500 – 999 mill per år
55.000 NOK – omsetning over 1 milliard per år

REGISTRERINGSAVGIFT
5.000 NOK – omsetning under 2 mill per år
10.000 NOK – omsetning over 2 mill per år

Medlemsavgiftene i Energy Valley har vært uforandret siden 2018. I samme periode har 
administrasjonen blitt betydelig styrket og hvor primært alle ressurser har jobbet for å styrke 
tilbudene til medlemmene gjennom denne perioden.

Medlemsavgiftene har heller ikke vært gjenstand for KPI eller andre generelle reguleringer 
siden forrige justering.

Det fremmes derfor for årsmøtet å øke medlemsavgiftene for 2022 på alle nivå med 10%.
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SAK 7
VEDTEKTSENDRING/STYRELEDERHONORAR

Styret foreslår for årsmøtet at vedtektenes punkt 9 set-
ning 2 strykes. 

Punkt 9 endres da fra å lyde:
«Energy Valley forvaltes av et styre. Styreverv honore-
res ikke. Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav minst 6 
medlemmer skal være ansatt ved en av foreningens 
medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det er et mål at 
styrets sammensetning representerer medlemsmassen 
og økosystemet foreningen opererer i.

Styret bør sammensettes på en annen måte slik at man 
sikrer at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å 
utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene. 

Styremedlemmenes ordinære tjenestetid er to år. 
Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennom-
ført valg av nytt styremedlem. Dersom et styremedlem 
valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling, 
bortfaller vervet. Styret skal i et slikt tilfelle kalle inn til 
et ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg 
dersom bortfall av styrevervet fører til at styret ikke 
lenger er vedtaksført, jf. pkt. 10 sjette avsnitt.

Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært 
halvparten av styrets medlemmer være på valg hvert år, 
og tjenestetiden for det enkelte styremedlem forkortes 
eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige prak-
tiske tilpasninger til denne bestemmelsen. Valgkomiteen 
skal hensynta det forannevnte i sin innstilling til årsmø-
tet, likevel slik at hensynet til en best mulig sammenset-
ning av styret kan gå foran hensyn til kontinuitet.»

Til å lyde:
«Energy Valley forvaltes av et styre. Styret skal ha 8 
medlemmer, hvorav minst 6 medlemmer skal være 
ansatt ved en av foreningens medlemmer. Styret 
konstituerer seg selv. Det er et mål at styrets sammen-
setning representerer medlemsmassen og økosystemet 
foreningen opererer i.

Styret bør sammensettes på en annen måte slik at man 
sikrer at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å 
utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene. 

Styremedlemmenes ordinære tjenestetid er to år. 
Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennom-
ført valg av nytt styremedlem. Dersom et styremedlem 
valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling, 
bortfaller vervet. Styret skal i et slikt tilfelle kalle inn til 
et ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg 
dersom bortfall av styrevervet fører til at styret ikke leng-
er er vedtaksført, jf. pkt. 10 sjette avsnitt.

Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært 
halvparten av styrets medlemmer være på valg hvert år, 
og tjenestetiden for det enkelte styremedlem forko-
rtes eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige 
praktiske tilpasninger til denne bestemmelsen. Valg-
komiteen skal hensynta det forannevnte i sin innstilling 
til årsmøtet, likevel slik at hensynet til en best mulig 
sammensetning av styret kan gå foran hensyn til konti-
nuitet.»

Det er i styret og valgkomiteen diskutert om styreled-
ervervet i Energy Valley bør honoreres. Både Styret 
og valgkomiteen i Energy Valley innstiller at styreled-
ervervet bør honoreres. Det vil bidra til å profesjonal-
isere organisasjonen ytterligere, samt at det vil skape 
balanse mellom den innsats som styreleder forventes å 
legge ned i oppgaven med tilhørende kompensasjon. 
Valgkomiteens innstilling er at styrelederrollen i Energy 
Valley honoreres med 100.000 kroner per år i perioden
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SAK 8A
VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE:

VALG AV STYRE

Valgkomiteen foreslår at styret sammensettes av 8 faste styremed-
lemmer uten vararepresentanter, i tråd med vedtektene.

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet velger 4 nye styremedlemmer 
med ordinær tjenestetid i 2 år, som følger:

Og at følgende styremedlemmer fortsetter i sine styreverv, hvorav to av de forlenger perioden 
med to nye år. Tallak Thorleifsson innstilles som styreleder.

Styremedlem Ansatt i Valgt

Christina Johansen Applied Hydrogen 2 år fra 2022 til 2024

Kari Olrud Moen Non-Executive Director 2 år fra 2022 til 2024

Kristin Aamodt AcrTern Ventures 2 år fra 2022 til 2024

Petter Reistad Celsia 2 år fra 2022 til 2024

Styremedlem Ansatt i Valgt

Tallak Thorleifsson CapGemini 2 år fra 2022 til 2024

Alexander Risøy NEBB Engineering 2 år fra 2022 til 2024

Sandrine Tørstad Equinor 2 år fra 2021 til 2023

Karl Petter Løken Aker Horizon 2 år fra 2021 til 2023
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SAK 8B
STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITE:

INNLEDNING

I henhold til vedtektene skal Energy Valleys ordinære årsmøte  
behandle valg av valgkomite

Valgkomiteen har bestått av følgende:

Valgkomiteens leder i perioden har vært Hans Aasmund Frisak

Styret foreslår en valgkomite som består av følgende medlemmer:

Selskap Valgt

Ann Christin Andersen 4ADA AS Valgt for 2 år i 2020

Hans Aasmund Frisak Equinor Valgt for 2 år i 2020

Jan Fredrik Carlsen Optime Subsea Velges for 2 år i 2021

Hans Aasmund Frisak Equinor Velges for 2 år i 2022

Ann Christin Andersen Non Executive 
Director Velges for 2 år i 2022

Jan Fredrik Carlsen Optime Subsea Valgt for 2 år i 2021
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SAK 9
VALG AV REVISOR

Styringsgruppen foreslår at Revisorkollegiet ved Thomas André Riisøen 
fortsetter som foreningens revisor, og velges for 2022.


