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Referat fra årsmøte i MAARK.  
Vika konferansesenter, Dronning Mauds gate 10. 4.4.2014, kl. 
12.30 
 

 
1. Åpning av årsmøte ved leder Ingar M. Gundersen 

 
2. Valg av møteleder og referent.  

Møteleder: Ingrid Sommerseth 
Referent: Ragnhild H. Nergaard 
 

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valgkomite.  
Alle godkjent.  
 

4. Regnskap og budsjett. 
Kasserer Bjarne Gaut informerer om regnskap og budsjett. 
Regnskap fra 2013: Godkjent med bemerkning om feilføring av 
Forskerforbundet, hvor postene ”Honorar/lønn sekretariat” og 
”Andre lønnskostnader (arb.giv.avg.mm)” skulle vært ført under 
posten ”Bruk av prosjektmidler”.  
Regnskap for 2014: Godkjent, med bemerkning at årsmøte er 
informert om underskudd på -17 385 kr.  

 
5. Beretning for årsmøteperioden.  

Nestleder Lars Julsrud informerer om det arbeidet som er gjort og 
antall henvendelser styret har besvart. Godkjent.  

 
6. I hvilken grad ivaretas medlemmenes interesser i 

Forskerforbundet og MAARK? 
Ingar Gundersen gir innledende informasjon om debatten om 
medlemmenes interesser ivaretas av Forskerforbundet og MAARK. 
Som respons på signaler fra medlemmer om manglende 
felleskapsfølelse med resten av Forskerforbundet, ble denne debatten 
lagt inn i dagsordenen.  
Kommentarer: 
- Usikkerhet om ting vil bli bedre i en annen organisasjon (f.eks LO 

eller NTL). Det er mulig problemene en ser i Forskerforbundet vil 
være de samme i andre organisasjoner. Andre organisasjoner har 
heller ikke det samme fokus på midlertidighet som 
Forskerforbundet. Enkelte fordeler ved å bytte organisasjon (blant 
annet større gjennomslagskraft), men det bør tenkes nøye 
igjennom før eventuelle endring gjøres.  

- Problemer med tillitsvalgte i enkelte lokallag i Forskerforbundet. 
Viktig å jobbe videre hvor det er gode forhold til de tillitsvalgte for 
å skape presidens.  



- Det bør legges mer vekt på verving av midlertidige ansatte, 
spesielt nyutdannede. Det er blitt et såpass stort fokus på MAARKs 
arbeid med faste stillinger, at nyutdannede/andre midlertidige 
ansatte ikke ser hva MAARK kan gjøre for dem. Viktig å 
profesjonalisere arkeologiyrket og bedre forholdene ved 
feltarbeid. Også viktig å prøve å beholde medlemmer i MAARK 
som har fått fast jobb, heller enn å rekruttere nye med fast jobb.  

 
7. Handlingsplan for den kommende perioden.      

Lars Julsrud presenterer handlingsplanen for neste årsmøteperiode. 
Godkjent, med bemerkning at ”stipendiater” tilføyes i punkt 2.  
 

8. Vedtektsendringer  
Ingar Gundersen presenterer vedtektsendringene.  
- ”Varamedlemmer”. Godkjent, med endring om at ”årsmøte” endres 

til ”årsmøtet”.  
- ”Instruks for valgkomiteen i MAARK”. Godkjent, men med 

diskusjon under § 2, om det skal tilføyes ”om mulig”, i tilfelle en 
region ikke er representert. Ble bestemt å se nærmere på dette til 
neste årsmøte, hvor regionene skal være utredet.  

 
9. Valgkomiteens innstilling til nytt styre.  

Leder for valgkomiteen, Julian P. Martinsen, er fraværende. Ingrid 
Sommerseth styrer valget.  
 
a) Ny leder:  

Valgkomiteen har ingen forslag. Benkeforslag: Lars Julsrud. Grunn: 
Er nestleder, god kunnskap til Forskerforbundet, lover og regler og 
god kontakt med medlemmene.  
Ingen andre benkeforslag. 
Lars Julsrud aksepterer forslaget under forutsetning at det blir for 
ett år. Vedtatt.  
 

b) Nye styremedlemmer: 
 
Gjenvalg:  
Lars Julsrud: To nye år, vedtatt.  
Bjarne Gaut: To nye år, vedtatt.  
Marte Mokkelbost: To nye år, vedtatt.  
 
Anne Herstad, opprinnelig valgt inn som vara i 2013 men har 
fungert som styremedlem nesten hele styreperioden etter at 
Kvæstad trakk seg fra styret: Ett nytt år som fast styremedlem, 
vedtatt. 
 
Nye styremedlemmer:  
Kristin Eriksen: To år, vedtatt. 




