
 

 

 

 

Liste over dokumenter til årsmøte 2020-2021 

 
1.1 Saksliste 
1.2 Årsmelding for 2019-2020 
1.3 Regnskap 2019-2020 
1.4 Budsjett 2020-2021 
1.5 Foreslåtte vedtektsendringer 
1.6 Foreslåtte styremedlemmer og styreleder for 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Saksliste årsmøte for 2020-2021 
 

1. Telling av fremmøtte medlemmer 
2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter 
3. Godkjennelse av innkallelse og møteagenda 
4. Årsmelding for 2019-2020 
5. Gjennomgang av regnskap for 2019-2020 
6. Behandle innkomne forslag 
7. Vedta budsjett for 2020-2021 
8. Vedtektsendringer 
9. Valg av styremedlemmer  
10. Valg av styreleder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Årsmelding for 2019-2020 
 
Måned Planer 

September 
2019 

POW Norge Summit 
Førvalgsprat i Sogndal 
Den siste Alpeturen foredrag m/ Ørjan i Trondheim 

Oktober 2019 Internasjonal POW kampanje- FIS  
Moon Valley filmvisning i Lofoten 
Banff Mountain Film Festival i Lofoten og Oslo 
Førsesongaften i Sykkylven 
Pray for Snow i Oslo m/ FOLK 

November 2019 Bruktmarked Oslo 
Endless Winter med Norrøna 
Nordnorsk Fjellfilm Tour i Trondheim og Kabelvåg (Bodø, Tromsø og 
Narvik) 
Shades of Winter m/ Hedvig Wessel 
Skredforedrag, bruktmarked og filmvisning i Lofoten 
Grønn fredag med DNT Ung i Oslo, Bergen, Trondheim, Lofoten og 
Sogndal 

Desember 2019 Arcteryx Academy i Oslo 

Januar 2020 Endless winter screening/POW prat Bergen  
Bruktmarked Trondheim 
ISPO 2020 

Februar 2020 ISPO  
POW logoer på langrennsløpere SkiTour 2020 
Fjellsportfestivalen 

Mars 2020 X-Games Lillehammer 
Launch Northern Playground samarbeid t-shorter 

April 2020 SOME 4 policy-områder 
Newpath Norge 
EarthDay FacebookLive Newpath (Schirmer) 
Avtale Freeski 
Klimakur uttalelse 

Mai 2020 Newpath SOME 

Juni 2020 
 

Juli 2020 SOME oppdatering på norsk klimapolitikk 

August 2020 SOME oppdatering på norsk klimapolitikk 

September 
2020 

 



Oktober 2020 POW Summit (digitalt) 
Lead the Way Norge (SOME) 

November 2020 Lead the Way Norge (SOME) 
Klimasøksmålet SOME + oppdatering på norsk klimapolitikk 
Grønn Fredag på SOME 

Desember 2020 Lead the WayNorge (SOME) 
Freeride World Tour Lofoten 
Digital julekalender 

 

Nasjonalt/kontinuerlig: 
• 140 medlemmer nå - ligger i forkant av hva vi var på i fjor 
• To nye Riders Alliance medlemmer 

o Marthe Kristoffersen, Robert Pallin 
• Bedre oppfølging og integrering av POW frivillige 
• Jobber med implementering av gode systemer (betalingsmuligheter webside, 

medlemmer etc). 
• God trøkk i frivillig gruppa 
• Fornyet ‘giv’ med DNT Ung - oppdatering av Miljøvettreglene 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Regnskap 2019-2020 
 

   
Kommentar Summer av Ut Summer av Inn 
POW global gathering 2019 - 10,103.0  -  
Refusjon POW tur- Sogndal - 2,072.0  -  
Bahs Kapital AS - 5,730.0  803.4  
Banking Circle Denmark -  1,061.9  
Beach flags POW Norge - 17,500.0  -  
Betaling for varer til Webshop  - 34,530.9  -  
Div. Utgifter dekket for POW Norge - 1,540.0  -  
DNB omkostninger  - 1,260.5  -  
Donasjon -  6,505.0  
Event  - 2,127.0  -  
Event, tilbakebetaling av guided tur  -  5,667.0  
Fri Flyt AS -  11,151.0  
Infinitum, pantekasser  - 1,485.0  -  
Innledergave trondheim - 38.0  -  
Julegave 2019 fra ansatte i KLP -  50,000.0  
Link Mobility AS - 4,253.4  689.1  
Nettbutikk, Northern Playground -  27,204.0  
Pant for pudder -  2,516.5  
POW bidrag - film - 3,000.0  -  
POW global members  - 20,055.0  -  
POW medlemskap  -  100.0  
POW Sverige  - 10,000.0  -  
Refusjon div. okt-des 2019 - 3,119.9  -  
Refusjon Fjellsport - 1,890.0  -  
Refusjon Fjellsportfestivalen - 812.0  -  
Refusjon Ivrig - 448.0  -  
Refusjon Laserpeker - 349.0  -  
Refusjon POW Euro summit 2019 - 3,496.0  -  
Refusjon POW Summit - 5,893.0  -  
Refusjon reisekostnad Hafjell - 1,374.0  -  
Refusjon rekvisitter X-games - 84.8  -  
Refusjon, "Vandring for klima" - 4,850.6  -  
Renter -  106.1  
Spillejobb Norrøna - 5,000.0  -  
Strex AS - 1,563.0  5,902.3  
Vandring for klima bergen, faktura 155 - 5,872.8  -  
Vippsbutikk -  69,522.5  
Web siden - 540.0  -  
Grand Total - 148,987.9  181,228.8  

  195003.8 
   
   



1.4 Budsjett 2020-2021 
Arrangementer Ut Inn  
Refusjoner    
Fjellsportfestivalen -15000  5 pers x 3 000kr  
Vatnahalsen Freeride -15000  - 
X2 Festivalen -15000  - 
Highcamp Vatnahalsen -15000  - 
POW Summit -5000   
Lokale arrangementer -25000  5 000 til hvert lokallag 
FFF (film tour)  3000  
Bruktmarked -5000 20000  
    
Salg av Merch      
Innkjøp -30000   
FF Webshop  10000  
WooCommerce  20000  
    
Administrativt arbeid      
Websiden -2000   
Bankomkostninger -2000   
Markedsføring (fysisk) -15000   
Digital markedsføring -4000   
Digitale verktøy for formidling -4000   
Pant for pudder  2500  
Pantekasser -1500   

WooCommerce -720  
90kr i mndsavgift (fra 
des-jul) 

Uforutsette kostnader -20000   
Utsendinger (fra Vippsbutikk og til frivillige 
og RAs) -7000   
    
Partnerskap/støtte      
Bedriftsstøtte    
Northern Playground  30000  
Eventuelle andre  5000  
Gaver    
Fjellsport  50000  
Burton  40000  
Eventuelle andre  8000  
POW Europa partnerskap  80000  
Medlemmer      
Medlemsavgift  75000  
    
 -181220 343500  

 



1.5 Foreslåtte vedtektsendringer 
Vedtekter for foreningen ”Protectors Of Winter Norge” 
 
§ 1    Foreningens navn 
Foreningens fulle navn er Protectors of Winter Norge, heretter benevnt som POW Norge. 
Stiftet 14.01.2014. 
 
§ 2    Formål 
A. POW Norge er en non-profit interesseorganisasjon stiftet for å samle 
vintersportsamfunnet i en felles kamp mot menneskeskapt global oppvarming.  
B. POW Norge er en miljø- og klimaorganisasjon som skal skape bevissthet rundt global 
oppvarming og andre miljørelaterte problemstillinger, samt medfølgende konsekvenser og 
utfordringer. 
C. POW Norge skal, med fokus på norsk vinter, bevisstgjøre den norske befolkningen om 
konsekvensene av global oppvarming og hvordan en kan leve en klima- og miljøvennlig 
livsstil.  
D. POW Norge skal, med fokus på norsk vinter,  

1. informere om problemstillingen knyttet til global oppvarming, 
2. engasjere sin målgruppe til å foreta klimavennlige valg både i private og 

profesjonelle liv, samt 
3. tilrettelegge for å gjøre klimavennlige valg enklere og billigere. 

 
§ 3    Organisasjon 
A. POW Norge skal være en religiøst- og politisk uavhengig organisasjon.  
B. POW Norge er underlagt moderorganisasjonen Protect Our Winters i USA og skal 
tilstrebe de samme verdier og målsetninger som denne. POW Norge svarer til 
moderorganisasjonen, men har ingen juridiske forpliktelser ovenfor denne utover eventuelle 
internasjonale retningslinjer. 
 
§ 4    Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld. 
 
§ 5    Medlemmer 
Alle som har betalt medlemsavgift til POW Norge i løpet av det inneværende året ansees 
som medlemmer av POW Norge.  
 
Frivillige har enten en stilling eller er en del av en arbeidsgruppe i POW Norge. Frivillige må 
signere en kontrakt hvor det spesifiseres forventet arbeidsmengde, ansvarsområde og 
varighet for engasjementet. Styremedlemmer samt medlemmer av Riders Alliance og 
Science Alliance ansees også som frivillige. Frivillige, styremedlemmer, medlemmer av Riders 
Alliance og Science Alliance må også være medlemmer av POW Norge. 
 
§ 6    Stemmerett og valgbarhet 
Kun frivillige har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
 



§ 7    Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Frivillige som ikke har betalt medlemsavgift for inneværende år, har ikke stemmerett eller 
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, 
kan det ikke tas opp igjen før medlemskontingenten er betalt. Årlig kontingent 
for medlemskap løper ett år fra januar til desember. 
 
§ 8    Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte og frivillige skal ikke motta honorar for sine verv. 
 
§ 9    Årsmøte 
Årsmøtet, som avholdes hvert år i august eller september måned, er foreningens høyeste 
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds skriftlig varsel, direkte til 
medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet 
skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være 
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 
media til å være til stede. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen 
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. 
Årsmøtet behandler ikke forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten 
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte 
krever det, og skal fremmes før godkjennelse av sakslisten. 
 
§ 10   Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt årsmøteleder. Årsmøteleder behøver ikke å være medlem av POW 
Norge. 
 
§ 11  Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 
føres opp på stemmeseddelen ved personvalg. Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt. 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 
kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 12  Årsmøtets oppgaver 



Årsmøtet skal: 
1. Behandle POW Norges årsmelding 
2. Behandle POW Norges regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta POW Norges budsjett 
6. Velge: 

a. Styremedlemmer jfr. § 14 
b. Styreleder 
         
§ 13  Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 
Forslag som skal behandles på ekstraordinært årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 
uke før det ekstraordinære årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 2 dager før det ekstraordinære årsmøtet. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
sakslisten. 
 
§ 14  Styret 
Foreningen ledes av et styre på minimum 4 antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. Styremedlemmer skal normalt sitte i 2 år fra inntredelse. Styreleder 
velges hvert år. Skulle et styremedlem mot formodning måtte forlate sitt styreverv innen 2 
år fra inntredelse skal styrets leder underrettes med minimum 2 måneders skriftlig varsel slik 
at styret kan sette i gang nødvendige tiltak for å erstatte avtroppende styremedlem hvis 
behov. 
 
Kandidater til styret utvelges av det sittende styret. Det sittende styret kommer med en 
innstilling til årsmøtet som bestemmes etter stemmegivning som beskrevet § 11. 
 
Styret skal bestå av, men ikke begrenset til, følgende stillinger: 

1. Representant fra Riders Athlete Alliance 
2. Representant fra Science Alliance 

 
Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov avdelinger/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide instruks/arbeidsbeskrivelse og forventningsavklaring for disse. 
3. Velge nye medlemmer av Riders Athlete Alliance og Science Alliance  
4. Føre nødvendig kontroll med POW Norges økonomi i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser. 
5. Velge organisasjonens revisor. 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det og minimum én gang hvert halvår (to ganger i året). 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 



§ 15  Grupper /avdelinger 
POW Norge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte styre. POW Norges styre bestemmer opprettelsen av 
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele POW Norge, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere POW Norge utad uten styrets 
godkjennelse. 
 
§ 15.A  Riders Athlete Alliance  
Riders Athlete Alliance er en undergruppe av POW Norge bestående av profesjonelle 
vintersportutøvere som representerer POW Norge utad gjennom sitt virke og på 
arrangement i regi av POW Norge. Potensielle nye medlemmer av Riders Athlete Alliance 
presenteres til styret (via email) og velges på styremøte hvor minimum 2/3 av det sittende 
styret er til stede og med alminnelig flertall. 
 
Hvis medlemmer av Riders Athlete Alliance skulle fremme holdninger og ytringer som går i 
mot POW Norge sitt formål og sine interesser kan styret i ytterste konsekvens frata 
vedkommende medlemmet sitt medlemskap i Riders Athlete Alliance. Dette skal avgjøres på 
styremøte hvor minimum 2/3 av det sittende styret er til stede og med alminnelig flertall. 
 
§ 15.B  Science Alliance  
Science Alliance er en undergruppe som består bestående av profesjonelle forskere som 
representerer POW Norge utad gjennom sitt virke og på arrangement i regi av POW Norge. 
mennesker som har et faglig relevant grunnlag for POW Norge sitt formål. Medlemmer av 
Science Alliance kan representere POW Norge utad gjennom sitt virke og på arrangement i 
regi av POW Norge. Medlemmer av Science Alliance kan også uttale seg i media på vegne av 
POW Norge innen sitt fagfelt så fremt dette ikke kan skade POW Norge sitt navn og rykte. 
Potensielle nye medlemmer av Science Alliance presenteres til styret (via email) og velges på 
styremøte hvor minimum 2/3 av det sittende styret er til stede og med alminnelig flertall.  
 
Hvis medlemmer av Science Alliance skulle fremme holdninger og ytringer som går i mot 
POW Norge sitt formål og sine interesser kan styret i ytterste konsekvens frata 
vedkommende medlemmet sitt medlemskap i Science Alliance. Dette skal avgjøres på 
styremøte hvor minimum 2/3 av det sittende styret er til stede og med alminnelig flertall. 
 
§ 15.C  Creative Alliance  
Creative Alliance er en undergruppe bestående av kunstnere som representerer POW Norge 
utad gjennom sitt virke og på arrangement i regi av POW Norge. Potensielle nye medlemmer 
av Science Alliance presenteres til styret (via email) og velges på styremøte hvor minimum 
2/3 av det sittende styret er til stede og med alminnelig flertall.  
 
Hvis medlemmer av Creative Alliance skulle fremme holdninger og ytringer som går i mot 
POW Norge sitt formål og sine interesser kan styret i ytterste konsekvens frata 
vedkommende medlemskap i Creative Alliance. Dette skal avgjøres på styremøte hvor 
minimum 2/3 av det sittende styret er til stede og med alminnelig flertall. 
 
 
 



§ 16  Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 17  Oppløsning (§ 17 kan ikke endres.) 
Oppløsning av POW Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av POW Norge. Vedtak 
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Foreslåtte styremedlemmer og styreleder for 
2021-2022 

 

Utgår: 
Brita Staal – Styreleder 

Tormod Granheim – Styremedlem, ansvarlig Athlete Alliance 

Johnn Andersson – Styremedlem, ansvarlig Science Alliance 

 

 

Foreslått: 
Ida Amble Ruge – Styreleder 

Mette Kvåle – Styremedlem (står) 

Ørjan Aall – Styremedlem, ansvarlig Athlete Alliance 

Dag Terje Solvang – Styremedlem (står) 

Ole Erik Lunder – Styremedlem, ansvarlig Science Alliance 

Mette Nygård Havre – Styremedlem  

 


