
 

 

Bergens Maskinistforening har årsmøte fredag 21. mai 2021 kl. 18.00 
Avholdes i foreningens lokaler på Engen. På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker.  

Alle forslag må være kontoret i hende senest innen onsdag 5. mai. 

I henhold til vedtektene kan fraværende medlemmer avgi sin stemme til årsmøtene.  

Slike forhåndsstemmer skal være merket med navn, medlemsnummer og signatur, og være 

foreningen i hende senest innen mandag 17. mai.  

Alle medlemmer oppfordres til å bruke stemmeretten sin, enten ved å møte opp på årsmøtet, 

eller ved å forhåndsstemme. Etter møtet inviteres de fremmøtte til vår tradisjonelle servering.  

 

Valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre i Bergens Maskinistforening 2021: 

Formann: Rune Larsen - Fjord1, Teknisk Inspektør 

Nestformann: Øyvind Vatle – Hurtigruten cruises, Maskinsjef / Seilende 

Styremedlemmer (ikke på valg): 

Jostein Jakobsen – Maskinist / Offshore   

Sindre Høyland – DOF sjø, 1. Maskinist / Seilende 

Atle Børsheim – pensjonist 

 

Styremedlemmer på valg: 

Bjørn Skaar - Formann Pensjonistgruppen 

Kjell O. Solheim - Bergen Kommune / Brann 

Tom Berentsen - Bergen Kommune / Brann 

 

Etter vedtektene skal styret bestå av styreformann, nestformann, samt 4-6 styremedlemmer.  

Formann og nestformann står alltid på valg. 

De 3 siste styremedlemmene på overstående liste står også på valg, men etter styrevedtak 

skal det alltid være en representant fra pensjonistgruppen i foreningens styre.  

Normalt vil dette være formannen i pensjonistgruppen. 

 

FORHÅNDSSTEMMESEDDEL, NYTT STYRE BMF  2021 

VERV NOMINERT EVENTUELL  MOTKANDIDAT 

Formann Rune Larsen  

Nestformann Øyvind Vatle  

   

Styremedlem  Jostein Jakobsen (ikke på valg) 

Styremedlem Sindre Høyland (ikke på valg) 

Styremedlem Atle Børsheim (ikke på valg) 

   

Styremedlem Bjørn Skaar  

Styremedlem Kjell Olav Solheim   

Styremedlem Tom Berentsen   

   

Dersom du ikke husker ditt medlemsnr., kan dette fås ved henvendelse til foreningen tlf.  

55 56 33 46, mobil 402 91 480, eller e-post til bergens.mf@dnmf.no. 

Se forøvrig våre hjemmesider www.bemafo.no 

 

Innsenders navn:  ______________________________ Medlemsnr:  ___________ 

 

Dato:  ___________  Signatur:  ________________________________________ 

 

http://www.bemafo.no/

