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Hold av den 18. juni for årsmøte og hyggelig båttur  
med IR kolleger i Oslofjorden 
 
 
I år har styret i NIRF gleden av å invitere til årsmøte og etterpå en båttur på Oslofjorden med 
S/S Madelene for medlemmer og IR konsulenter. 
 
Vi håper dette blir en hyggelig aften på fjorden, og en anledning til å knytte nyttige kontakter i 
bransjen. 
 
 
Årsmøte: Onsdag 18. juni kl. 15.30  

Frontlines lokaler i Bryggegata 3 på Aker Brygge 
(kun for NIRF medlemmer)  

 
Båttur: Fra Tjuvholmen kl. 17.00, med retur kl. 21.00  

IR konsulenter er også velkomne til å være med på båtturen 
 
 
Foreløpig agenda for årsmøtet: 
 
1. Gjennomgang og godkjennelse av agenda til ordinært årsmøte. 
 
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 
 
3. Styrets beretning og fremleggelse av regnskap for 2002. 
 
4. Valg 
Følgende styremedlemmer stiller til gjenvalg for en ny toårsperiode: 
Mari Thjømøe (Statoil)  leder 
Ann Kristin Sandvik (Gjensidige Nor) 
Rune Helland (Orkla) 
Arne Helland (TGS Nopec) 
 
Styremedlem ikke på valg før i 2003: 
Jonas Ytreland (Frontline) 
 
Følgende medlemmer trer ut av styret: 
Catharina Thorenfelt (Schibsted) 
Jørgen Larsen (Eltek) 
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Valg revisor 
Kandidat Tore Langballe (Kværner) 
 
Valgkomité 
Jørgen Michelet (Veidekke) 
Andre Jaeger (Håg) 
 
5. Fremleggelse av budsjett for 2003. 
6. Annet.  
7. Årsmøte avsluttes. 
 
Endelig agenda, styrets beretning og regnskap for 2002, samt forslag til kandidater for verv, 
vil bli sendt ut i god tid før møte. 
 
Medlemmer som ønsker å være kandidat til ledige verv, bes kontakte valgkomiteen. 
 
Etter avsluttet årsmøte spaserer vi til Tjuvholmen hvor S/S Madelen vil bringe oss ut på en 
hyggelig tur i Oslofjorden. Her vil det bli servert velkomstdrink og jordbær, etterfulgt av reker 
med tilbehør. Turen er gratis for våre medlemmer. Prisen for konsulenter er kr. 500,- 
(selvkost) pr. påmeldte deltaker.  
 
 
Velkommen til årsmøte og båttur! 
 
 
 
Hilsen Norsk Investor Relations Forening 
 
Mari Thjømøe, Rune Helland, Ann Kristin Sandvik, Arne Helland, Jørgen Larsen, Jonas 
Ytreland og Therese Fuglerud 
 
 
 
Påmelding: Vennligst gi tilbakemelding innen 6. juni til Therese Fuglerud  
(mailto: therese@fuglerud.no). 
 
 
For de av våre medlemmer som har behov for overnatting har vi ordnet en pris på  
kr. 850,- per natt på Best Western Hotell Ambassadeur . For bestilling vennligst ring  
23 27 23 00. Hotellets adresse er Camilla Collets vei 15, 0258 Oslo. 


