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Interimsstyret har frem til Generalforsamling i mars bestått av: 

 

 

Leder:   Kjersti Godøy 

Nestleder:  Vidar Askelien 

Kasserer:  Hanne Rud 

Sekretær:  Åse Malerød 

Styremedlem:  Karin Bergseth Lied 

Styremedlem:  Tore Barlo 

Varamedlem:  Rannveig Hermundstad 

Varamedlem:  Steinar K.Nilsen 

 

 

Valgkomité for 2011: 

Eva Karoliussen  Leder 

Hilde Bjerke 

Ellen Hæreid Nylund 

Alexander Rolsdorph 

Tove Skårer 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer i NFSR per 31.12.10 

Hovedmedlem:   349  

Interessemedlem:       88 

Studenter:         5 

Pensjonister:         9  

Æresmedlem:    12  

 

Totalt antall:   463 
  

 

 

 



 

 

1. Interimsstyrets ansvar og utfordringer 2010 - 2011 

a. Møtevirksomhet 2010/2011: 

 7 styremøter 

-Etablering av ny forening 

-Nettside og nyhetsbrev 

-Kurs/medlemsmøter/tema 

-Profilering  

-Stand på FDV messe 

-Utarbeidet forslag til statutter for Kompetansefond 

-Utarbeidet forslag til statutter for Årets Servicehelt 

-Forberedelser til årskonferanse 2011 

-Forberedelser til Generalforsamling 2011 

     

 

Interimsstyrets oppgavefordeling: 

På første styremøte etter generalforsamling og fusjon fordelte styret oppgaver og verv seg i mellom.  

Tore Barlo har hatt ansvar for IT og Markedsføring. Han har hatt ansvar for å lage ny nettside og fått i gang 

nyhetsbrev. Det er i perioden sendt ut til sammen 12 nyhetsbrev, invitasjoner og meldinger til 

medlemmene.  

Karin Bergseth Lied har hatt ansvar for medlemsregistrene, samt å sammenslå lister fra de 2 fusjonerte 

foreningene.  Hanne Rud har hatt ansvar for å opprette nye bankforbindelser, samt opprettelser av kontoer. 

Interimsstyret delte seg i 2 grupper, den ene fikk ansvar for å lage forslag til ”Statutter for 

kompetansefond” og den andre forslag til ”Statutter for årets servicehelt”  

Karin Bergseth Lied er valgt til å delta i Speilkomitè for Standardisering NS INSTA 800. 

 

Marianne Strand, er innleid som regnskapsfører. 

NFSR er registret i Enhetsregisteret med org nr 984 384 238 

 

Lisbeth Aasland har opprettet Facebookside og er redaktør for denne. 

 

Lokale nettverk: 

Styret har ikke hatt kapasitet til å jobbe med eksisterende lokale nettverk, eller igangsetting av nye. 

 

 

 

Signe Sennaruds Fond: 

Det var ikke kommet inn søknader til dette ved fristens utløp som var 31.12.10. 

Fondets størrelse pr 31.12.10  Grunnbeløp kr 49 000.- 

Innestående på konto per 31.12.10  Kr  69 679,74 

 

 

 

 



 

 

 

2. Temakveld/kurs/aktiviteter  

 

a.   Medlemsarrangementer  

Interimsstyret valgte å arrangere en tur på Oslofjorden 16.juni for å feire ny forening.  

Til å planlegge dette hadde vi hjelp av  lokale ildsjeler i Oslo. Marit Resi, Anita Watterud, 

Gunnbjørg Jore og Åse Lindal. Det var ca 70 personer som deltok på turen. 

 

b.    Ambulerende medlemsarrangementer - Fagdag 

Det har vært gjennomført 2 ambulerende medlemsarrangementer i 2010.  

Hos FORA FORM i Bergen 10.november og i Oslo 7.desember.    

Tema på begge var overflatebehandling med bruk av Nanoprodukter, samt vedlikehold av 

tekstile møbler. 

 

c.    FDV messe 

NFSR deltok med stand på FDV messe på Lillestrøm 20. – 22.oktober 2010. Vi delte ut 

brosjyrer og fikk på denne måten gitt en god markedsføring av foreningen . 

 

 

d. Seminar 

NFSR ble invitert med til seminaret: Arbeidsglede som fant sted i Oslo 29.november 2010. 

Arrangør av seminaret var Gaudio og vi fikk tilbud om rabattert pris for våre medlemmer.  

           

 

3. Nettverksbygging 

 

a. Informasjon til studentene på HiAK 

I forbindelse med Bransjedag på HiAK 3.februar var Vidar Askelien og orienterte om 

den nye foreningen.  

 

b. Fagtidsskriftet Renholdsnytt 

Vi har inngått en avtale med Ask media om distribusjon av Renholdsnytt til alle våre 

medlemmer. Dette har gitt oss mulighet til å synliggjøre oss for flere deler av bransjen. 

Dette er inkludert i medlemskontingenten til NFSR. I tillegg har vi til disposisjon en ½ 

side i bladet Renholdsnytt for intern informasjon til våre medlemmer samt 

markedsføring av foreningen. Dette gjelder også våre studentmedlemmer. 

 

 

4. Nordisk samarbeid 

Kjersti Godøy og Vidar Askelien deltok på Nordisk Rengjøringsteknisk Råd (NRR)  i 

København 12. og 13.januar 2011.  Styret i NFSR skal overta ledervervet og være 

vertskap for neste møte som er berammet til 8. og 9.september 2011. 

 


