
 

 

 
Mitel User Group Norway 

 

INNKALLING  

til 

ÅRSMØTE 
 

 
 

Årsmøte i MUGN blir avholdt 17 juni 2019 kl 17:30  

 
Sted: 
Politihøgskolen, møterom 4 
Slemdalsveien 5 
0369 Oslo 
 
Be vakten om å kontakte Adil Inam Qureshi. 
 

Dagsorden: 
 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av dagsorden  

4. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps  

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

6. Godkjenning av årsberetning 

7. Godkjenning av regnskap 

8. MUGNs framtid. 

9. Godkjenning av regnskap 

10. Budsjett 2019 

11. Valg av: 

 styremedlemmer 

 revisor 

 valgkomité 

12. Eventuelt 

  

Styret ber medlemmer om å sende inn forslag til mottaker av donasjoner som 

forberedelse til sak 8 

 

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til: 

  Tommy Hansen Hufthammer 

e-post: tommy.hufthammer@bir.no  

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 7. juni 2019 
 

  



 

 
 

 
Mitel User Group Norway 

 

Årsmelding 

For 2017 
 

 

 

ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2018 

 

 Styret har i driftsåret 2018 hatt følgende sammensetning:  

 

Tommy H Hufthammer BIR AS    Leder 

Kjell Tore Midtun       Styremedlem 

Adil Qureshi   Politihøyskolen   Styremedlem 

Jan Erik Ødegård  Politiet     Styremedlem 

 

Revisor Knut Henriksen 
 

 

STYRETS ARBEID   

Styret har i perioden hatt 2 styremøter, hvorav 1 fysisk møter og 1 videomøte.  Til 

styremøtene har alle styremedlemmer vært innkalt.  

 

MEDLEMSSITUASJONEN 

Medlemssituasjonen for hovedmedlemmer er jevnt synkende. Vi har nå 14 betalende 

bedriftsmedlemmer, de fleste passive, to partnere (Mitel og NetNordic) og ett 

leverandørmedlem (PeBeCom ). Det er ikke sendt ut faktura for inneværende periode. 

 

ØKONOMI 

MUGN har godt med midler på konto selv om deler av egenkapitalen er brukt opp de siste 

årene på grunn av dårlig besøkte hovedseminarer. Det har vært kuttet kraftig på kostnadene 

slik at underskuddene nå er under kontroll. 

 

HOVEDSEMINARET  
MUGNs hovedseminar 2018 ble kansellert med bakgrunn i lav påmelding (15 stk). Det har 

ikke vært forsøk på å arrangere seminar i 2019. 

 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 

Det har ikke blitt utgitt nyheter i siste periode ut over invitasjoner til Mitel arrangement.  

 

SAMARBEID MED PRODUSENT OG DISTRIBUTØRER 
Det har siste året ikke vært dialog mellom brukerforeningen og produsent eller distributører 

 

 

Styret i MUGN 



 
  



 
  



 
  



Sak 8 MUGNs framtid 
 

 

 

 

MUGN fortsetter å ha netto nedgang i medlemstall. Vi mister kundene som forlater de 

tradisjonelle telefoniplattformene og klarer ikke å få inn Mitels nye kunder og kunder på nye 

plattformer. Styret er derfor samstemte på to innstillinger til vedtak om MUGN.  

 

Den første innstillingen er å endre vedtekter og navn, samt å invitere til et bredt samarbeid 

med foreninger innenfor tale, kundesenter og samhandling. Mitel vil få anledning til å være 

bidragsyter, men vil ikke ha eksklusivitet. 

Det er tenkt å kontakte øvrige brukerforeninger, både eksiterende og nedlagte for å få et nytt 

engasjement om felles utfordringer. Dette arbeidet vil både være tids og ressurskrevende og 

estimeres til 1 til 2 år grunnet behov for vedtektsendringer også i andre brukerforeninger. 

 

Berørte vedtekter ved forslag 1: 

§ 2: FORMÅL 

Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring på Mitel 

Technologies kommunikasjonsløsninger… 

 

§ 3.1 Bedrifts medlemskap Bedrift som eier/leier en eller flere av Mitel Technologies 

kommunikasjonsløsninger… 

 

§ 3.2: Konsern medlemskap Konsern som eier/leier en eller flere av Mitel Technologies 

kommunikasjonsløsninger… 

 

§ 3.3 Leverandør medlemskap Leverandører av Mitel Technologies 

kommunikasjonsløsninger... 

 

§ 5: STYRE 

Styret skal bestå av 7-8 medlemmer inklusive leder som årsmøtet fastsetter/velger…. 

 

 

Forslag til vedtak for innstilling 1: Styret ber årsmøtet om tillatelse til å endre navn og 

berørte vedtekter for å muliggjøre forslaget. Dette gjelder paragrafene 2, 3.1, 3.2, 3.3 og 

5. Dersom forslag 1 vedtas, utgår forslag 2 

 

 

 

Den andre innstillingen fra styret medfører nedleggelse av MUGN og bygger på årsmøte 2018 

vedtak om nedleggelse. 

 

 

Forslag til vedtak for innstilling 2: Mitel User Group Norge legges ned  

Årsmøtet donerer overskytende midler i henhold til votering på innkomne forslag. 

  



Budsjett 2019 
Alternativ 1 - Videreføring som ny forening 

  2017 2018 2019 

Kontonavn Kontotype Budsjett Budsjett 

Medlemskontingent sluttbrukerbedrifter * Inntekt -47 500,00  -37800 

Medlemskontingent assosiert Inntekt -105 000,00 -150 000,00 0 

Leie lagerplass Utgift 800 0 0 

Honorar revisjon Utgift 2 000,00 2 000,00 2000 

Styrehonorar Utgift 0 0 50000 

Prosjektkostnsd, stipend Utgift 0 0 0 

Kontorutgifter Utgift 0 0 0 

Data/EDB Kostnad Utgift 6 000,00 5 000,00 5000 

Brum på WEB (IT utgifter) Utgift 0  5000 

Styremøte, kurs, reiseutg. og lignende Utgift 73 000,00 100 000,00 30000 

Seminarutgifter Utgift 130 000,00 40 000,00 0 

Teknisk workshop Utgift 5 000,00 5 000,00 0 

Porto Utgift 100 100 100 

Markedsføring Utgift 2 500,00 1 000,00 0 

Gaver/premier Utgift 1 000,00 1 000,00 0 

Bank og kortgebyr Utgift 1 200,00 1 200,00 1200 

Renteinntekt Inntekt -10 000,00 -8 000,00 -3000 

Over-/Underskudd 59 100,00 -2 700,00 52500 

 

*Medlemskontigent forutsetter 14 betalende medlemmer 2019 med gjeldende 

medlemskontigent 

 

 

Alternativ 2 – ved nedleggelse av MUGN 

Det vil ved beslutning om nedleggelse av MUGN ikke være inntekter i driftsåret 2019. 

Utgifter knyttet til avvikling estimeres til kr. 50.000. Nedleggelse utløser også fordeling av 

innestående midler til veldedige formål. 
 

 

  



Valgkomitéens forslag 
 

Det ble ikke valgt en egen valgkomité på årsmøtet 2018. Kjell Tore Midtun og Tommy 

Hansen Hufthammer er på valg 

 

Innstilling: 

 Kjell Tore Midtun fortsetter til 2020 

 Tommy H Hufthammer fortsetter til 2020 

 Adil I Qureshi er valgt til 2020  

 Jan Erik Ødegård er valgt til 2020  

 Årsmøtet supplerer med styremedlemmer etter gjeldende vedtekter for ett år. 

 Adil I Qureshi forslås som ny leder fram til 2020. 

 Jan Erik Ødegård foreslås som ny nestleder 
 


