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ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 
 
Lokalgruppe: 

NIL-Oslogruppen 
 
År: 2022 

Årsmøtedato: 22.03.2023 
 
Styresammensetning for året som er gått 
Styret 2022 
 
Lokalgruppeleder: Murad Khan 
Nestleder: Lone Mailen Tronseth 
Kasserer: Charlotte Tepsel  
Styremedlem: Sunita Chauahan 
 
Studentmedlem: Ella Eliasen  
Studentmedlem: Yvonne Lindahl 
 
Varamedlem: Birgitte Breimo 
 
Sittende styre ble valgt og godkjent på årsmøtet 30. mars 2022 
 

 
Styreleder: Murad Khan 
Nestleder: Lone Mailen Tronseth 
 
Ny styreleder etter årsmøtet: Jens Vik 
 
  

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt pr. 31.12.2022:      441 
Endring siden 31.12.2021:         -9 medlemmer. 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2021:  
Ordinære medlemmer  267 
Pensjonist 45 
Student 99 
Utvidet studentmedlemsskap 39 
SUM 450 

 
Antall medlemmer pr. 31.12.2022:  
Ordinære medlemmer 266 
Pensjonist 43 
Student 76 
Utvidet studentmedlemsskap 44 
SUM 441 
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Møter i perioden: 
Dato: Tema: 
9.feb Styremøte 
30.mars Årsmøte 2022 
11. mai Styremøte 
25 mai Styremøte 
8.juni Styremøte 
22.juni Styremøte 
05.sept Styremøte 
12.sept Styremøte 
22.nov Styremøte 

 
 
Arrangementer i perioden 

Dato:  Tema: Antall deltaker 
30.mars Årsmøte 7 (inkl styret) 
14. juni Omvisning i krypten Uranienborg kirke 8-10 stk 

 
 
Økonomi: 

Inntekter: 
Kr 12 232,00,- 

Utgifter:  
Kr 11 807,- 

 
 
Saldo pr 31.12.2021 

Kr 210 709,73,- 
 
 
Oslogruppen NIL v/Murad Khan / Birgitte Breimo 
 
Dato: 23.02.2023 
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Arrangementer 2022 
 
Styret for 2022 har vært preget av sykefravær og fødselspermisjoner. De resterende 
medlemmene har hatt for stor arbeidsbelastning og det har dermed måtte reduseres noe på 
aktivitet i gruppa. Oslogruppen opplever dessuten noe manglende engasjement og oppmøte 
på arrangementer de siste årene, noe som gjør at motivasjonen nok har vært litt lav til å 
finne på nye ting.  
 
Det står flere spennende planer på blokka for 2023. Det er ønskelig å teste ut noen nye 
lavterskel-formater. Vi håper at et nyvalgt styre har friskt pågangsmot og tar utfordringen 
med å få Oslogruppen opp til gamle takter.  
 
 

Årsmøtet:  
 
Første fysiske møte på lengre tid. Det var likevel svært labert oppmøte, og det var stort sett 
kun styret og to fra sentralstyret som møtte.  
 

En sak var påmeldte til Årsmøtet 2022, meldt inn av styret selv, og gjaldt evaluering av 
ordning for kompensasjon til styremedlemmer  
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Emne: [Nyhetsbrev Oslogruppen] Sak 7l årsmøtet 2022
Dato: onsdag 2. mars 2022 23:06:31 sentraleuropeisk normal7d
Fra: NIL
Til: BirgiGe Breimo

Uke 09 | 02.03.2022 Nyhetsbrev Oslogruppen 

Sak til årsmøtet 2022

Sak innmeldt til årsmøtet:

Evaluering av ordning for kompensasjon til styremedlemmer

 

Forklart;

Det ble i 2020 vedtatt 2 års prøveordning med utbetaling av kompensasjon til styremedlemmer som hadde
tilstrekkelig deltagelse eller aktivitet i gjennom styreåret.

 

NIL Sentralt betaler allerede kompensasjon til styreleder der de mener det har vært tilstrekkelig aktivitet i
styret. Øvrige medlemmer, samt studentmedlemmer ønsket vi å kompensere ettersom arbeidet i stor grad
fordeles jevnt innad i styregruppen.

Ordningen skulle prøves ut og beløp diskuteres med regnskapsfører hos NIL

 

Det ble i 2020 avholdt tilstrekkelig arrangementer og møter, og 2000,- ble utbetalt til ordinære medlemmer
av styret. Vararepresentantene hadde ikke bidratt tilstrekkelig, og ble utelatt for kompensasjonen.

I 2021 ble det ikke utbetalt noe da aktivitetsnivå ikke var tilstrekkelig.

 

Styrets forslag;

Vi ønsker å videreføre ordningen med kompensasjon ettersom de to siste årene ikke har vært
representative for normale år grunnet Covid.

Vi ønsker å gi det to nye år for å se om en slik ordning bidrar til å øke engasjement og for å takke de som
bruker av fritiden sin på styrearbeide.
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Emne: [Nyhetsbrev Oslogruppen] Inkalling 8l årsmøte 2022
Dato: 8rsdag 15. mars 2022 21:06:27 sentraleuropeisk normal8d
Fra: NIL
Til: BirgiGe Breimo

Uke 11 | 15.03.2022 Nyhetsbrev Oslogruppen 

Inkalling til årsmøte 2022

Kjære medlem i NIL Oslogruppen
Husk å melde deg på årsmøtet 2022.

I år vil ikke pandemien stå i veien for et fysisk møte - vi gleder oss til å se deg på plass!
 

Dato og tid: Onsdag 30 mars, klokken 18:00.

Sted: Karl Johans gate 16

Inngang via Thon Flex, Kongens gate 26. Ring på "Monn Interiørarkitekter". Møterom i 2 etg.
NB! Ikke rullestolvennlige lokaler. 

Det vil bli lett servering og kaffe/mineralvann. 
Kun fullverdige medlemmer har stemmerett, men alle medlemmer er velkomne.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Meld deg på via denne linken, eller send en mail til Oslogruppen@nil.no.

Vedlegg:

1. 
Agenda årsmøte.pdf
2. 
Regnskap NIL Oslogruppen 2021.pdf
3.
Årsrapport NIL Oslogruppen 2021.pdf

Adresse: NIL, Josefines gate 34, N-0351 Oslo Telefon: 23 33 24 64 Mobil: 97 17 62 30 Epost: nil@nil.no
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Emne: [Nyhetsbrev Oslogruppen] Referat fra årsmøtet, og en liten påskehilsen
Dato: torsdag 7. april 2022 19:09:00 sentraleuropeisk sommerEd
Fra: NIL
Til: BirgiIe Breimo

Uke 14 | 07.04.2022 Nyhetsbrev Oslogruppen 

Referat fra årsmøtet, og en liten påskehilsen

Kjære kollega i NIL Oslogruppen
Her kan du lese referat fra årsmøtet som ble avholdt forrige uke. 

Referat

Kort oppsummert har vi hatt to vanskelige år preget av Covid19 med få arrangementer og møter. Heldigvis har samfunnet åpnet opp,
og vi sitter igjen med gode forutsetninger for å kunne planlegge spennende og engasjerende møter i tiden fremover - hvor vi håper å se
flest mulig av våre kollegaer i NIL Oslogruppen.

Akkurat nå står påsken foran døra, og vi i styret passer derfor på å ønske deg en riktig god høytid! 
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Emne: [Nyhetsbrev Oslogruppen] God Jul & Godt Ny8 År - og save the date onsdag 25 januar!
Dato: torsdag 22. desember 2022 16:06:15 sentraleuropeisk normalHd
Fra: NIL
Til: Birgi8e Breimo

Uke 51 | 22.12.2022 Nyhetsbrev Oslogruppen 

God Jul & Godt Nytt År - og save the date onsdag 25 januar!

Kjære medlem av NIL Oslogruppen

Hold av kvelden onsdag 25 januar i kalenderen, da vi inviterer til en hyggelig fagkveld hos Nova Spektrum v. Oslo Contract &

Furniture Fair. Dere kan blant annet forvente spennende foredrag, servering, quiz og omvisning i Nova Studios og messehallen. Mer

informasjon og påmeldingslink kommer nærmere.

Julaften nærmer seg, og vi går snart inn i et nytt år. I den anledning sender vi de beste julehilsener til alle våre kollegaer i NIL, og takker

for året som snart har passert.
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Uranienborg kirke - Krypten 
 
Det ble avholdt omvisning i krypten på Uranienborg kirke 14.juni 2022. Aina Dahle i Einar 
Dahle Arkitekter viste oss sitt fantastiske prosjekt og fortalte med humor og innlevelse om 
prosessen underveis. Flotte materialer, effektfull belysning og sakral stemning preger dette 
prosjektet.  
 
Etter omvisningen ble det pizza og et glass vin på de påmeldte, for å feire begynnelsen på 
sommeren.  
 
 

   
 

 
 
 


