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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I  

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND  

PÅ CLARION HOTEL ERNST I KRISTIANSAND, 11. MAI 2012 
 

Fredag 11. mai 2012 ble det holdt ordinært årsmøte i Norges Eiendomsmeglerforbund på 

Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. 

 

Peder Norman Raknes ble valgt som ordstyrer.  

 

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen, som derved ble godkjent. 

 

Inge Bock, Johan Bruun, Kjell Amundsen og Erik Stensland ble valgt til tellekorps. 

 

Kristin Skog, Kåre Mæland og Karsten Onsrud ble valgt til redaksjonskomité.  

 

Øivind Andreas Tandberg og Guri Bråten ble valgt til å undertegne protokollen. 

 

Årsmøtet godkjente uten innsigelser at medlemmer som ikke var delegater og inviterte gjester 

kunne være tilstede under årsmøtet. 

 

Årsmøtet ble deretter erklært for lovlig satt med 95 stemmeberettigede til stede. 

 

Simpelt flertall krever 48 stemmer og 64 stemmer gir kvalifisert flertall. 

 

  
Styret 

1 1 Christian Vammervold Dreyer  

2 2 Tormod Boldvik 

3 3 Ingrid Svendsen 

4 4 Toril C. Fridestad 

   

  
Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening 

5 1 Terje Hoelseth 

6 2 Per Christian Holmlund 

7 3 Fredrik Frilseth 

8 4 Hans Idar Markestad 

9 5 Kjell Amundsen 

10 6 Thomas Heimdal 

   

  
Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening 

11 1 Randi Hollingen 

12 2 Christine Marstein 

13 3 Peder Normann Raknes 

14 4 Odd Arild Sæther 

   

  
Nord-Norge Eiendomsmeglerforening 

15 1 Inge Bock 

16 2 Gunn Elin Hansen 

17 3 Ketil Tallberg 

18 4 Kennet A. Nyborg 

19 5 Rolf H. Pedersen 
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Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening  

20 1 Guri Bråten 

21 2 Erik Netskar 

22 3 Vegard Eidså Andersen 

23 4 Øivind A. Tandberg 

24 5 Anders Foss 

25 6 Stian Kløfta 

26 7 Christian Krognes 

27 8 Karsten Onsrud 

28 9 Birgitte Dalsøren 

29 10 Paul Henning Fjeldheim 

30 11 Irene Tørlen 

31 12 Johan Bruun 

32 13 Bent A. Norderhaug 

33 14 Morten Meyer Knutsen 

34 15 Linda Brattebråten Hagen 

35 16 Per-Einar Uldalen 

36 17 Agnethe Haram 

37 18 Tomas N. Gabrielsen 

38 19 Tone E. Thalberg Andersen 

39 20 Anders Langtind 

40 21 Joakim Swartling 

41 22 Mona Pedersen 

42 23 Alf Grønneflåta 

43 24 Stein Vaagan 

44 25 Magne Blindheim 

45 26 Vegar Gjæver 

   

  
Rogaland Eiendomsmeglerforening 

46 1 Rune Bertelsen 

47 2 Stian Miljeteig 

48 3 Morgan Thorsell 

49 4 Rudi Aadland 

50 5 Marie Brunes 

51 6 Grethe Eriksen 

52 7 Kåre Mæland 

53 8 Sigrun Stangeland  

54 9 Åse Gry Andreassen 

55 10 Fredrik Simonsen  

56 11 Jarle Bjerga 

   

  
Sørlandet Eiendomsmeglerforening 

57 1 Hanne Gelmuyden 

58 2 Audun Remesvik 

59 3 Jill Steene 

60 4 Lise Kjelle 

61 5 Erik Stensland 

62 6 Cato Hersvik 

63 7 Eivind H. Skajaa 

64 8 Dan Robert Mikkelsen 
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Telemark, Vestfold og Buskerud Eiendomsmeglerforening 

65 1 Turid Borgersen 

66 2 Tore Dahl 

67 3 Joachim Hansen 

68 4 Andres Haugan 

69 5 Christian Haatuft 

70 6 Cecilie Martinsen 

71 7 Morten Askjem Olafsen 

72 8 Geir Storli 

73 9 Håvard Tandberg 

74 10 Anders Ødenes 

75 11 Merete Øen 

   

  
Trøndelag Eiendomsmeglerforening 

76 1 Tom Henrik Jacobsen 

77 2 Morten Børge Müller 

78 3 Per Nylander 

79 4 Per Ø. Nylander 

80 5 Kristin Skog 

81 6 Elisabeth Bartnes Sylten 

82 7 Rune Øverlie 

   

  
Vestlandet Eiendomsmeglerforening 

83 1 Trond Lorentzen 

84 2 Svein Kvamme Bergum 

85 3 Jard Berg 

86 4 Øyvind Engan 

87 5 Kurt F. Buck 

88 6 Bente Faksnes 

   

  
Østfold Eiendomsmeglerforening 

89 1 Tone Selfors Ekeland 

90 2 Anne Mette Kløfsrud 

91 3 Martin Stangeland 

92 4 Kim Andre Johansen 

93 5 Morten Enok Stene 

94 6 Per Olav Borgås 

95 7 Amund Tvete Hermansen 
 

     

 

 

 

Sak 1: Årsberetning fra styret for perioden 2010 - 2012 

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt og beretningen ble deretter som helhet 

enstemmig godkjent som styrets årsberetning for 2010 - 2012. 

 

Sak 2: Regnskap for 2010 og 2011 

Regnskapene ble gjennomgått og kommentert av direktøren. Revisors beretninger var vedlagt 

regnskapene. Regnskapene for 2010 og 2011 ble deretter godkjent.  
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Sak 3: Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Med virkning fra annet halvår 2012 hadde styret foreslått slik årlig godtgjørelse for 

styreperioden 2012 – 2014: 

Styrets leder    kr 450 000.- 

Styrets nestleder  kr 110 000.- 

Øvrige styremedlemmer kr   60 000.-  

I tillegg møtegodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer med kr 1000.- pr møte. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 4: Kontingent for 2013 og 2014 

Styret hadde fremmet følgende forslag til kontingent for 2013 og 2014: 

Medlemmer kategori I og II (yrkesaktive)  kr  800.- (ned fra kr 1 000.-) 

Medlemmer kategori III (passive)    kr  550.-   (uendret) 

Medlemmer kategori IV (æresmedlemmer)  kr      0.-   (uendret) 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5: Budsjett  

De fremlagte forslag til revidert budsjett for 2012 samt budsjett for 2013 og 2014 ble 

gjennomgått av direktøren. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 1  

Utvidelse av NEF-styret til 6 medlemmer (leder, nestleder og 4 styremedlemmer samt 2 

varamedlemmer), hvor styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede 

Forslaget medfører endringer i NEFs lover §§ 13 og 14.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 2 

Redigering samt en tilføyelse i NEFs lover § 2 samt en forenkling av § 3 

Forslaget medfører at det åpnes for medlemskap i NEF for jurister som arbeider som 

eiendomsmeglerfullmektig og jurister/advokater som arbeider i et eiendomsmeglerforetak 

uten å arbeide direkte med eiendomsmegling.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 3 

 Nytt annet ledd i NEFs lover § 5 

Forslaget lød: ”Der det kan være tvil om søkers evne eller vilje til å opptre i samsvar med 

forbundets lover og etiske regler skal søknaden fremlegges for styret i NEF for godkjennelse.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 4 

Nytt tredje ledd i NEFs lover § 9 a) Etisk Nemnd 

Styret korrigerte opprinnelig forslagstekst i landsmøtet, slik at forslaget omfatter alle NEFs 

medlemsgrupper. Endelig forslag som ble behandlet lød:  

”I tilfeller der Finanstilsynet tilbakekaller et medlems eiendomsmeglerbrev, en advokat som 

er medlem i NEF mister retten til å drive eiendomsmegling eller Finanstilsynet tilbakekaller 

annet medlems meglertillatelse, skal saken automatisk vurderes av Etisk Nemnd uten at noen 

har klaget den inn. Styret gis fortløpende informasjon om hvilke slike saker Etisk Nemnd har 

tatt til behandling etter opplysninger fra Finanstilsynet.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 6 a): Styrets forslag nr 5 

Endring i NEFs lover § 11 tredje lett; Landsmøtet, kravet om brevlig innkalling fjernes 

Forslaget lød: ”I innkallingen som sendes ut med minst 14 dagers varsel, gis opplysninger om 

hva som skal behandles.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 6 

Nytt tredje ledd i NEFs lover § 13 

Forslaget innebærer at varamedlemmer til Etisk Nemnd heretter rangeres i en rekkefølge fra 1 

– 3, i stedet for at det oppnevnes personlige varamedlemmer. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 7 

Nytt tredje ledd i NEFs Etiske regler § 4: Privat salg av egen eiendom  

Styret endret her forslagsteksten fra bolig til eiendom. Endelig forslag lød: 

”Et medlem av NEF må ikke forestå privat salg av egen eiendom, uten å sikre at dette ikke er 

egnet til å svekke tillit til bransjens omdømme.” 

Det ble debattert noe på dette punkt. Styret presiserte at forslaget ikke omfatter utleie. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 8 

Nytt tredje ledd i NEFs Etiske regler § 8: Tittelbruk 

Forslaget lød: ”Medlemmene plikter å ikke bruke tittelen MNEF, NEFs logo eller annen 

henvisning til medlemskapet i NEF på en måte som kan virke villedende eller føre til 

misforståelser.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 9 

Endringer i NEFs Mønstervedtekter for lokalforeninger § 3 Medlemmer 

I tråd med foreslåtte endringer i NEFs lover når det gjelder medlemmer i NEF hadde styret 

foreslått tilsvarende endringer i Mønstervedtektene for lokalforeninger. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 a): Styrets forslag nr 10 

Endringer i NEFs Mønstervedtekter for lokalforeninger § 5 Kontingent 

Styrets forslag til ny tekst: ”Kontingenten fastsettes av årsmøtet i lokalforeningen og forfaller 

til betaling senest 1. april hvert år.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 b): Styrets forslag nr 11 

Forslag om å innføre tak på kr 500,- for lokalforeningskontingenten 

Styret har ønsket å redusere de totale medlemsutgiftene til NEF og hadde på denne bakgrunn 

foreslått å sette ned kontingenten til NEF. I tråd med dette samt at alle lokalforeninger har fått 

en betydelig medlemsvekst de siste to årene ønsket styre at det innføres et tak på kr 500,- for 

hva lokalforeningene kan ta i kontingent. Forslaget lød: ”Lokalforeningskontingenten i NEF 

kan, med virkning fra 2013, være maksimalt kr 500,- pr medlem pr år.” 

Forslaget ble drøftet og vedtatt med et klart flertall. 

 

Sak 7: Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund perioden 2012-2014 

Styret orienterte fortløpende om de ulike forslag til mål i måldokumentet.  
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Rammevilkår 

 

I samsvar med NEFs formålsparagraf skal NEF til enhver tid arbeide målrettet for å bedre 

rammevilkårene i bransjen.  

Dette gjøres både ved selv aktivt å foreslå endringer og ved å påvirke andre forslag av 

betydning for bransjen og profesjonen. Det å bedre arbeidshverdagen for medlemmene vil 

alltid være blant NEFs hovedfokus.  

Rammevilkår kan også påvirkes gjennom andre kanaler enn lovarbeid. NEF vil aktivt benytte 

alle tilgjengelig kanaler, inklusiv media, for å bedre medlemmenes rammevilkår.  

NEF skal særlig arbeide for å bedre rammebetingelsene for bransjens ulike nisjer, som 

prosjekt, utleie, fritidsbolig, landbruk, næring, oppgjør og utland.  

 

Til rammevilkårene kom Alf Grønneflåta og Grethe Eriksen med innspill når det gjelder 

utenlandsmegling. Kåre Mæland bemerket vedrørende prosjektmegling viktigheten av å ikke 

lage så strenge regler at utbyggere slutter å benytte meglere i sine systemer. 

 

 

NEF skal arbeide for å bedre følgende rammevilkår i styreperioden: 

 

 NEF skal gjennom ulike kanaler synliggjøre verdien av å bruke megler fremfor å selge 

privat, både ved forbrukersalg og profesjonelle salg.  

Forbrukere må forstå konsekvensene av å selge eller kjøpe bolig i det private 

markedet.  

 NEF skal arbeide for at det ikke skal være tillatt for en forbruker, eller privat 

profesjonell, å selge boliger i en markedsføringsdrakt som kan medføre at boligkjøper 

ikke forstår at det er et privat boligsalg.  

 NEF skal arbeide for at meglere for oppdragsgivere som gjennom konsernstruktur 

også opptrer som utbyggere, bør ha særskilt strenge krav til aktsomhet ved håndtering 

av megleroppdraget.  

 NEF skal arbeide for lovendringer som sikrer megler muligheten til oppfylle sitt 

informasjonsansvar.  Der megler er pålagt å innhente informasjon fra andre instanser, 

skal ansvaret for informasjonens innhold ligge hos instansen samt at informasjonen gis 

så raskt at det ikke hindrer fremdriften i salgsarbeidet. 

 NEF skal arbeide for en lovendring slik at det stilles krav til politiattest også for 

eiendomsmeglerfullmektiger.  

Landsmøtet debatterte dette punktet og stilte spørsmål ved om ikke en alternativ løsning, 

dersom man ikke får igjennom en slik lovhjemmel, vil være å jobbe for en hjemmel for 

eiendomsmeglingsforetakene til å hente ut politiattest for nyansatte. Landsmøtet vedtok å 

sende saken over til det nye styret i NEF for at de skal se nærmere på dette. 

 NEF skal arbeide for at medlemmene kan stå lenger i yrket ved å synliggjøre behovet 

for eventuelle endringer i medlemmenes arbeidsvilkår. 

 NEF skal arbeide for en bedre arbeidshverdag for medlemmene, tilrettelagt for å 

kunne kombinere jobb og familieliv (og slik at flere blir lenge i bransjen). 

Før presentasjonen av dette punkt fjernet styret siste del av setningen som står i parentes.  

 NEF skal arbeide for at fagansvarligs rolle i foretakene, og i forhold til ansvarlig 

megler og eiendomsmeglerfullmektiger, blir løftet til den anerkjennelse stillingen 

fortjener både med hensyn til posisjon og arbeidsvilkår. 
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 NEF skal arbeide for at eiendomsmeglerforetak i Norge skal være foretrukne når 

nordmenn kjøper eiendom i utlandet. 

 NEF skal arbeide for å motvirke uheldig samarbeid mellom bank- og 

eiendomsmeglingstjenester som kan fremstå som ”kobling”. 

Anders Foss oppfordret det nye styret til å arbeide for at det blir konkurranse på like vilkår i 

bransjen og ikke som i dag ulik konkurranse i forhold til bankeide foretak. 

 NEF skal følge opp arbeidet med å fjerne timeregistrering. 

 NEF skal arbeide for å fjerne kravet til uoppfordret utsendelse av budjournalen. 

 NEF skal fortsette arbeidet med å fjerne kravet om å oppgi vederlag i salgsoppgaven. 

 NEF skal ha fokus på rekruttering i distriktene. 

 

Kommunikasjon 

 

Fokus på intern og ekstern kommunikasjon vil være et viktig virkemiddel for at NEF og 

bransjen skal oppnå mange av de målsettingene vi setter oss. 

 

NEF skal gjennom media opptre som bransjens og profesjonens talerør. Det kan skje både 

gjennom saker NEF aktivt initierer og som kommentator.  

 

NEF skal ha følgende konkrete mål for kommunikasjon i styreperioden:  

 

 NEF skal sette dagsorden i viktige politiske saker som berører bransjen.  

 NEF skal ta en aktiv rolle i den boligpolitiske debatten inn mot stortingsvalget i 2013. 

I dette arbeidet skal NEF synliggjøre hvordan ulike politiske beslutninger virker inn på 

boligmarkedet.  

 NEF skal aktivt fronte verdien av å bruke megler fremfor å selge privat, både gjennom 

en bevisst kommunikasjon i alle tilgjengelige kanaler og gjennom 

opplysningskampanjer i ulike medier. I samme opplysningskampanjer bør det 

synliggjøres meglers sentrale mellommannsrolle og hvilket ansvar en megler har og 

ikke har når de håndterer et salg.   

 NEFs hjemmeside, samt lokalforeningenes sider, skal være sentrale for hele 

eiendomsmeglerbransjen. Sidene skal i stadig økende grad også benyttes av forbrukere 

og andre boliginteresserte.  

 NEF skal arbeide for at Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight blir den mest 

etterspurte undersøkelsen av forventninger om markedet og trender i eiendom.  

 NEF skal utvikle et enda tettere samarbeid med lokalforeningene.  

 NEF skal arbeide aktivt for å oppnå et høyt engasjement i lokalforeningene og  

lokalforeningsledernes rolle og posisjon i forhold til lokale medier skal forsterkes. 

  NEF skal arbeide for at NEFs ”profiler” på sosiale medier blir viktige 

informasjonsbærere og benyttes aktivt av medlemmer og andre. 

 NEF skal arbeide for å synliggjøre forbundets arbeid for medlemmene og for 

bransjens arbeidsgivere. 

 NEF skal synliggjøre at medlemmene viser samfunnsansvar også utenfor sitt fag. 

 NEF skal søke samarbeid med Eff for å holde bransjen mest mulig samlet. 
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Politikk 

 

NEF skal være den dominerende aktør på vegne av eiendomsmeglingsbransjen i alt politisk 

arbeid. Det knyttes positive relasjoner mot offentlig myndigheter, politikere og media i slikt 

arbeid. Politisk arbeid kan både være saker som er av stor interesse for medlemmene og saker 

av mer generell samfunnsøkonomisk betydning. Det å vise politisk engasjement utenfor 

kjernesakene skaper tillit og troverdighet, som igjen gir en merverdi når det kommer opp 

saker som har stor relevans for bransjen.  

 

NEF skal ha følgende konkrete mål for det politiske arbeidet i styreperioden: 

  

 NEF skal videreføre og bygge ut kontakten med Stortingspolitikere fra alle partier og 

legge en strategi for fremtidig påvirkning 

 NEF skal arbeide for at krav om Boligsalgsrapport blir innført innen 2014 

Kåre Mæland, som har vært bransjens representant i utvalget, kom med en oppfordring til 

landsmøtet om at hele bransjen nå tar initiativ til dette uten å vente på et lovkrav. Det er 

hovedsakelig i storbyene Boligsalgsrapport ikke benyttes og leder Christian Vammervold 

Dreyer oppfordret særlig lokalforeningene i Oslo og Bergen til å arbeide for dette lokalt.  

Magne Blindheim kommenterte behov for bedre skolering av takstmenn. Nestleder Tormod 

Boldvik responderte på dette med å fremheve viktigheten av å få en lov på plass for å presse 

frem en kompetanseheving blant takstmenn 

 NEF skal arbeide for forutsigbarhet i skattepolitikken  

 NEF skal fortsette arbeidet med å få fjernet dokumentavgiften, eventuelt å få innført et 

alternativ med bunnfradrag 

 NEF skal fortsette å være en pådriver for tilstrekkelig boligbygging 

 

 

Kompetanse 

 

Som profesjonsforbund er fokus på kompetanse selvfølgelig. Kravene til kompetanse er under 

stadig utvikling i vår bransje og er derfor et kontinuerlig fokusområde for NEF.   

 

NEF skal ha følgende mål for utvikling av kompetanse i styreperioden: 

  

 NEF skal være den kvalitetsmessig ledende kursleverandøren i eiendomsmeglings-

bransjen. NEF skal tilby lokale og sentrale kurs til en konkurransedyktig pris, uten at 

det går utover kurskvaliteten. Det skal i perioden tilbys flere ”myke” kurs innenfor nye 

områder som medlemmene kan ha bruk for.  

 NEF skal utvikle kurs som gir medlemmene spesialkompetanse, og tilrettelegge for 

synliggjøring av slik spesialkompetanse på NEFs hjemmesider.  

 NEF skal utrede muligheten for et godkjent oppgjørskurs til erstatning for tre 

måneders obligatorisk oppgjørspraksis for eiendomsmeglerfullmektiger. 

 NEF skal være medlemmenes kompetansebank og legge til rette for at medlemmene 

kan holde seg faglig oppdatert. NEF skal tilby sine medlemmer og andre de produkter 

og tjenester som etterspørres, til konkurransedyktige priser.  

 NEF skal ha en kvalitetsmessig best mulig juridisk svartjeneste for bransjen. 

 NEF skal videreutvikle kunnskapsbasen og dokumentsamlingen på INFONEF og 

gjøre de lettere tilgjengelig for medlemmene. 
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 NEF skal arbeide for en videre utbygging av et masterstudium i eiendom for å gi 

eiendomsmeglere tilbud om videreutdanning. Dette vil sikre bransjens utøvere bredere 

yrkesmuligheter, økt tilgang på kvalifiserte lærerkrefter til eiendomsmeglerstudiet og 

større mulighet for bidrag til forskning til nytte for eiendomsmeglingsbransjen. 

 NEF skal arbeide for at eiendomsmeglerutdanningen har et høyt faglig nivå tilpasset 

kravet til kompetanse.  

 NEF skal arbeide for at det blir kvalitetsmessig samme nivå på eiendomsmegler-

eksamen på alle høyskoler i Norge. 

 NEF skal arbeide aktivt opp mot alle studiestedene for eiendomsmeglerutdanning i 

Norge. 

 

Styrets forslag til NEFs mål 2012 – 2014 ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8: Valg 

Øivind Andreas Tandberg, leder av Valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens arbeid og 

fremmet forslag til følgende representanter:  

 

 

Styret i Norges Eiendomsmeglerforbund: 

Leder for 2 år: 

Tormod Boldvik, Drammen      ny 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Nestleder for 2 år: 

Kurt F. Buck, Bergen       ny 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Styremedlemmer for 2 år: 

Ingrid Svendsen, Kristiansand     gjenvalg 

Toril C. Fridestad, Bergen      gjenvalg 

Erik Netskar, Ski       ny 

Knut Holter, Oslo       ny 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

2 varamedlemmer til styret for 2 år: 

Sabine J. Bartler       ny 

Randi H. Hollingen, Molde      ny 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Norges Eiendomsmeglerforbunds Etiske Nemnd: 

Leder for 2 år: 

Sigrunn U. Stangeland, Jæren     gjenvalg   

 

Nestleder for 2 år: 

Paul Henning Fjeldheim, Oslo     gjenvalg 

 

Medlem for 2 år: 

Gustav J. Sædberg, Kristiansand     ny 
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3 varamedlemmer for 2 år: 

1. Magne Blindheim, Oslo     ny 

2. Mette Skavnes, Kristiansund     gjenvalg 

3. Gunvor Lien Nyhus, Hamar     gjenvalg 

 

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Revisorer for Norges Eiendomsmeglerforbund: 

2 revisorer for 2 år: 

Erik Martinsen, Lørenskog      gjenvalg 

Arne Ommundsen, Oslo      gjenvalg 

 

Vararevisor for 2 år: 

Gjert Skjelbred, Oslo       gjenvalg  

 

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Valgkomité for Norges Eiendomsmeglerforbund: 

Styret i NEF hadde for landsmøtet fremmet slik forslag på valgkomité: 

 

Leder for 2 år: 

Christian Vammervold Dreyer, Oslo     ny 

 

Medlem av valgkomitéen for 2 år: 

Karsten Onsrud, Oslo       gjenvalg 

Kristin Skog, Trondheim      ny 

 

Varamedlem til valgkomitéen for 2 år: 

Thomas Heimdal, Lillehammer     ny 

 

Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9: Beretningene for årene 2010 og 2011 

De fremlagte beretninger fra NEFs lokalforeninger, NEU, FFN og FFU ble tatt til etterretning. 

 

 

 

Oslo, 23. mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Øivind Andreas Tandberg      Guri Bråten 


