
Referat 
Årsmøte 2018 i PUR-gruppen 

 
Torsdag 31. mai 2018 på Gloppen Hotell, Sandane. 

 
Møtet startet kl. 16.30 i etterkant av Plast- og komposittkonferansen 2018.  
7 medlemsbedrifter var til stede samt noen observatører. Til sammen 11 personer overvar 
årsmøtet.  
 
Representanter/Medlemsbedrifter: 
Ralf Godbey    Nortec Cannon A/S 
Bjørn Løkkum   Isoterm AS 
Thomas Brønnum   Thomas Brønnum ApS  
John Inge Kristiansen   Leca Norge AS 
Göran Bergström   Covestro GS AG – Sweden Filial 
Elisabet N. Michelson  Elmico AS 
Gyda Bøtun    Fresvik Produkt AS 
Siv Settevik    Fresvik Produkt AS 
 
Dessuten deltok: 
Egil Sundet    Norsk Industri 
Tore Rasmussen    IMCD Norway AS 
Asle Isaksen    Plastforum 
  
                                     ------------------------ 
Sak 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent   
Valgt ble: 
Ordstyrer: Thomas Brønnum 
Referent: Asle Isaksen, Plastforum  
 
Sak 3. Årsberetning 2017/2018 
Styreleder John Inge Kristiansen leste det utsendte forslaget til årsberetning for perioden 
04.05.2017 til 30.04.2018.  
Det var avholdt tre styremøter i perioden.  
Per 31.12.2017 hadde PUR-gruppen 19 medlemsbedrifter, samme antall som året før. 
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt uten endringer.  
 
Sak 4. Regnskap pr. 31.12.2017 
John Inge Kristiansen fra gjennomgikk regnskap, balanse og noter. Gruppens økonomi er grei 
i relasjon til pågående aktiviteter. 
PUR-gruppens resultatregnskap for 2017 viste et overskudd på 35 000 kroner etter 
finansposter (minus 4000 kroner i 2016).  
Kassabeholdning/bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet 50 000 kroner (32 000 kroner i 2016). 
PUR-gruppen hadde utestående fordringer på 25 000 kroner ved årsskiftet (37 000 i 2016). 
Egenkapitalen ved årsskiftet var steget til 75 000 kroner (40 000 i 2016). 
Regnskapet ble enstemmig godkjent.  



 
Sak 5. Handlingsplan 2018  
John Inge Kristiansen gikk gjennom Handlingsplanen som er en videreføring av planene for 
de foregående årene. 
 
Nordisk samarbeid er høyt prioritert og det etablerte samarbeidet med PUR-gruppene i 
Danmark og Sverige videreføres med spesielt fokus på  

• Deltakelse på felles nordisk konferanse på styrenivå 
• Koordinert nordisk innsats knyttet til skjerpede brannkrav til møbler og madrasser 

 
Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetode i den norske PUR-gruppen skal være et prioritert 
arbeid 

• Thomas Brønnums tjenester, som ekstern, faglig sekretær, skal fortsette. 
• Strategiene skal omhandle:  

1. Helse, miljø og sikkerhet 
2. PUR-nettverk 
3. Utadvendte aktiviteter – promotering av PUR 
4. Hjemmeside/kommunikasjonsplattform 

• Rekruttering av nye medlemsbedrifter er prioritert. 
• Kommunikasjon vedrørende HMS (med utstrakt kontakt mot Norsk Industri, 

myndigheter og de store internasjonale organisasjonene skal fortsette (ISOPA, PU 
Europe, Europur). 

• Opplæring/treningsprogram knyttet til arbeid med diisocyanater skal fortsette. Det skal 
arrangeres kurs våren 2019 hos Elmico AS 

• Forberedelse til obligatorisk sikkerhetskurs jf. REACH restriksjonsforslag 
 
Brann og der arbeidet med riktige brannkrav til møbler og madrasser gis høy prioritet i styret. 
Rammebetingelser for stivt PUR-skum i bygg overvåkes. 
 
Det ble en kort diskusjon om alternativt kurssted for PUR-gruppens kurs- og 
opplæringsaktiviteter, da kostnadene raskt kan bli store for f.eks. Vestlandsbedrifter som vil 
sende mange ansatte på kurs til Østlandet. 
Det nye styret får i oppgave å diskutere alternativt kurssted på styremøtene fremover. 
Handlingsplanen for 2018 ble deretter godkjent uten endringer. 
 
Sak 6. Fastsettelse av kontingent for 2018 
Kontingenten ble økt for to år siden til kr. 8.200/år for bedrifter med fem ansatte eller mer og 
kr. 4.100 for selskaper med færre enn fem ansatte/konsulentmedlemmer. 
Kontingenten ble beholdt uendret, dvs. det samme som i 2016 og 2017. 
 
Sak 7. Budsjett 2018 
Styret i PUR-gruppen la frem et budsjettforslag basert på 20 medlemsbedrifter. Inntektssiden 
er på 157.600 kroner og med en tilsvarende kostnadsside, slik at budsjettet for 2018 kommer 
ut i null. 
Budsjettforslaget for 2018 ble vedtatt uten endringer. 
 
Sak 8. Valg  
Asle Isaksen la frem valgkomiteens forslag til nytt styre. Samtlige medlemmer i styret tok 
gjenvalg eller var ikke på valg.  



 
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt. Styret består dermed av: 
 
Styreleder: John Inge Kristiansen, Leca Norge AS (for ett år) 
 
Styremedlemmer: 
Mateuz Balon   Ekornes Ikornes AS   (for to år)  
Ralph Godbey,   Nortec Cannon A/S  (for to år) 
Bjørn Løkkum  Isoterm AS   (for ett år)  
 
Varamedlemmer: 
Elisabet N. Michelson Elmico AS   (for to år) 
Øystein Larsen,   Iglootech AS   (for ett år) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valgkomité 
Egil Hestvik, Huurre Norway AS 
Asle Isaksen, Plastforum  (under forutsetning av at han fortsatt er i aktivt arbeid) 
 
 
Sak 9. Eventuelt 
Tre saker ble tatt opp under Eventuelt: 
 
PUR-konferanse i Sverige. Göran Bergström orienterte om den planlagte PUR-konferansen i 
Sverige. Han vil sørge for nærmere informasjon og at innbydelser blir sendt til PUR-gruppen 
for videre distribusjon til det norske PUR-miljøet. 
 
Building Green-konferanse skal holdes i Oslo 17. og 18. oktober 2018. Disse konferansene, 
med tilhørende utstillinger, har vært populære events i Sverige og Danmark og man håper nå 
også på suksess i Oslo.  PUR-gruppens medlemmer skal få tilsendt informasjon. 
 
Fordeler ved å være medlem i PUR-gruppen. Det ble en kort diskusjon om hva PUR-
gruppen kan tilby medlemmene og hvorfor det er viktig å være medlem. Det nye styret 
diskuterer dette videre på styremøtene og prøver å spisse tilbudet til medlemsbedriftene og 
potensielle medlemmer, bl.a. mot de store sakene som er sentrale i REACH og i EU. 
  
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 18.00 og ble etterfulgt av sosialt samvær, middag og overnatting 
på Gloppen Hotell. 
 
 
For referatet: 
Asle Isaksen  


