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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I NIL 2021 
Tid:  Torsdag 14. oktober 2021 kl. 15:00 – 16:30  
Sted:  Zoom 
 
 
Sak 1  
KONSTITUERING AV EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS OG REFERENTER  
 
Sak 1 
Vedtak:  
Ordstyrer: Advokat Trude Mohn King 
Tellekorps (2): Urd Schjetne, Kaja Kosonen Geiran 
Referenter (2): Benedicte Arentz, Vilde Øritsland Houge 
Signere protokollen (2): Eli Kirstin Eide, Aslaug Marit Øyehaug 
 
 
Sak 2 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN  
Kunngjøring om dato for ekstraordinært landsmøte ble varslet i nyhetsbrev 2. juni og 25. august. 
Invitasjon til ekstraordinært landsmøte ble sendt medlemmene på e-post 27. september, med lenker 
til saken. 
Datoen for ekstraordinært landsmøte har ligget på kalenderen på nil.no siden 25. august. Sakspapirer 
med vedlegg er lagt på på NILs hjemmeside www.nil.no på lukkede medlemssider. 
 
Ifølge vedtektenes punkt 5.1.6 skal ekstraordinært landsmøte innkalles med 14 dagers varsel før 
møtedagen, dvs. 30. september. Møtet kan behandle saker som er ført opp på sakslisten, som følger 
innkallingen til møtet. 
 
Forslag til dagsorden:          
Sak 1 Konstituering av ekstraordinært landsmøte og valg av ordstyrer, tellekorps og referenter..…....1 
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden ………………………………………………..………………….….….……..1 
Sak 3 Godkjenning av fullmakter ………………………………………………………………………………………………...…….2 
Sak 4.1 Bruk av merket MNIL, redegjørelse for håndhevelse av NILs regelverk...………….…………….........3  
Sak 4.2 Bruk av merket MNIL, Trond Ramsøskars innspill, med kommentarer etter landsmøtet………..5 
Sak 4.3 Bruk av merket MNIL, juridisk vurdering av styrets forslag til vedtak…...………….……….....…..…..7 
Sak 4.4 Bruk av merket MNIL, uttalelse fra NILs etiske komité……………………....………….……………...….…..9 
Sak 4.5 Bruk av merket MNIL, styrets holdning, med forslag til vedtak…………....……….……………...….….11 
 
Sak 2 
Vedtak: 
Ekstraordinært landsmøte 2021 er lovlig satt. Forslag til dagsorden godkjennes.  
 

http://www.nil.no/
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Sak 3  
GODKJENNING AV FULLMAKTER  
Ifølge vedtektenes punkt 5.1.7 kan fraværende medlemmer gi fullmakt til et annet stemme-
berettiget medlem. Hvert medlem kan disponere to fullmakter, med unntak av lokalgruppens 
representant som kan disponere et ubegrenset antall fullmakter.  
 
Sak 3 
Vedtak:  
Fullmaktene godkjennes.  
 
 
Antall stemmeberettigede til stede: 26   
Antall fullmakter: 10 
Antall stemmer totalt: 36 
 
Antall ikke stemmeberettigede til stede: 6 
Antall deltakere i møtet: 32 
 
 

 

Sak 4  
BRUK AV MERKET MNIL  
Det er viktig for foreningen og medlemmene at NIL har fornuftige retningslinjer for bruk av merket 
MNIL, slik at det ivaretar vedtektene uten å skape unødvendige problemer for medlemmene. 
 
Sak 4 
Vedtak, del 1: 
Retningslinjer for bruk av merket MNIL® 
Medlemmene i NIL har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske interiørarkitekters og 
møbeldesigneres landsforening», forkortet MNIL, sammen med tittelen. 
Bruk av MNIL i firmanavnet til enkeltpersonforetak eid av medlem i NIL, med eiers navn og tittel i 
firmanavnet, er akseptabel bruk av merket. Eksempel: Interiørarkitekt MNIL Kari Normann. 
Bruk av MNIL i firmanavn er ikke akseptabelt. MNIL skal kun brukes på personnivå av medlemmer i 
NIL. 
 
Stemmer mot: 8 
Stemmer for: 28 
-Vedtatt 
 
 
Unntak: 
Vedtak, del 2: 
Registrerte enkeltpersonforetak med eiers navn og tittel i firmanavnet, som senere får ansatte, eller 
blir et AS, kan fortsatt ha MNIL i firmanavnet. Eksempel: Interiørarkitekt MNIL Kari Normann AS. 
 
Stemmer mot: 24 
Stemmer for: 12 
-Ikke vedtatt 
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Vedtak, del 3: 
I henhold til Varemerkeloven § 7, 8 og 9 kan firmaer, som var registrert med MNIL i 
firmanavnet før vedtaket på NILs landsmøte i 1997 om bruk av MNIL som forkortelse, fortsatt ha 
MNIL i firmanavnet. 
 
Stemmer mot: 14 
Stemmer for: 22 
-Vedtatt 
 
 

 

Signert dato: 18. oktober 2021 
 

_______________________________________         _______________________________________ 
Eli Kirstin Eide               Aslaug Marit Øyehaug  


