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REFERAT FRA  
FRANSK-NORSK HANDELSKAMMERS 100. GENERALFORSAMLING  

i Paris, hos «Cercle Norvegien», 23.mai 2019 
 
FNHKs President Sindre Walderhaug åpnet Fransk-Norsk Handelskammers 100. Generalforsamling i Paris og 
takket medlemmene for deres oppmøte til dette møtet i lokalene til «Cercle Norvegien», og han takket Anne Mørk 
for velkomsten.   
 
S. Walderhaug ba Ludovic Caubet og Merete Buljo om å samle inn eventuelle fullmakter i salen.  Han konstaterte 

at innkallelsen og dagsordenen til Generalforsamlingen var sendt ut til medlemmene innen tidsfristen jf artikkel 
XXIII i vedtektene, og at de krav som stilles til beslutningsdyktig antall møtedeltagere i artikkel XXII var oppfylt. 
Han erklærte dermed den 100. Generalforsamling for lovlig satt.       
 
1. Referatet fra den 99. Generalforsamling 
 
Referatet fra fjorårets Generalforsamling var delt ut til alle deltagerne. Ingen hadde noen kommentarer og 
referatet fra den 99. Generalforsamling ble godkjent. 
 
2. Årsberetning for 2018 
 
OSLO KONTORET 
 
FNHKs kontor i Oslo bestod av 4 fast ansatte i 2018; direktør, prosjektleder, en administrativ leder og en VIE som 
ble ansatt i januar 2018. FNHK hadde 3 praktikanter i denne perioden. 

 
FNHK har siden januar 2013 kontorer i Oscarsgate 27. FNHK har 3 kontorer og leier ut kontorplasser til franske 
bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge. 
 
I løpet av 2018 investerte FNHK i litt nytt IT utstyr, det hele godt innenfor budsjettet. 
 
Styret 
 
Styret for Oslo-kontoret møttes to ganger i 2018, den 5. april og 8. november. 
 
under Generalforsamlingen i 2018 ble Sindre Walderhaug gjenvalgt til ny president for CCFN. Eva Fagernes ble 
valgt til vise President og Anne Aftret ble gjenvalgt som kasserer for Oslo-kontoret. 
 
Publikasjoner 
 
FNHKs Oslo-kontor publiserte i samarbeid med Paris-kontoret gitt ut 4 nyhetsbrev «France Norway Express».  

 
Bedriftstjenester 2018 
 
110 franske bedrifter fikk råd og assistanse av FNHK/CCFN Services  i 2018. 28 av disse selskapene fikk 
bedriftstjenester innen etablering av distribusjonskanaler, leie av kontorlokaler, coaching, lønnsadministrasjon, 
momsrepresentasjon, etc. 
 
24 arrangementer og komiteer ble organisert i 2018, derav den fransk-norske dagen den 11. oktober med temaet 
"Kunstig intelligens", samt organisering av et møte før gallamiddagen om Attraktivitet i samarbeid med den 
franske ambassaden og Business France. 
 
For å svare på et identifisert behov og fullføre sitt spekter av implementeringshjelp fortsatte Oslo-kontoret å tilby 
en sin inkubatortjeneste i 2018. 2 selskaper benyttet seg av disse tjenestene i 2018: Estimages og Guichon 
Valves. 
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Medlemmer Oslo 
 
Antall medlemmer i Norge på slutten av 2017 var 121 derav 18 Premium medlemmer. FNHK fikk 26 nye 
medlemmer (bedrifter) i løpet av 2018. Medlemskontingentene økte noe i 2018. 

 

 
FNHK hadde følgende 21 støttemedlemmer i 2018:  
 

Air France KLM  

BI Norw. Business 

School 
BNP Paribas  

Brækhus  
Total E&P Norge 

 

Bolloré Logistics Norway 

Bureau Veritas Norway 

Capgemini Consulting 
Norge Citroën  

Nexans 
 

ENGIE E&P Norge 

Peugeot Norge  

Vinci Concessions 
Air Liquide 

Schneider Electric 

Norge 

Equinor  
SopraSteria 

TechnipFMC 
 

2018 var et år med mange arrangementer, FNHK hadde følgende events:   

 
30. jan.  « Atelier Emploi » 
12. feb.  « Frankrike Konferanse 2018_SIU » 
24. apr.  Middag for Premium medlemmer, Résidence de France   
26. apr.  Frokost-seminar “Economic Outlook 2018”, i samarbeid med BNP Paribas 
24. mai  Generalforsamling i Oslo 
30. mai   Forum France-Norway Technology partnership Norwep/Evolen, Paris 
27 Août  Deltagelse på ONS i Stavanger 
30 Août  Atelier/présentasjon « Trustech 2018 » 
6 Sep  French Rentrée 
24-28 Sep Oslo Innovation Week 
25 Sep  Learning Expedition Oslo Green City 
11 Oct  Fransk-Norsk Dag 2018 « Artificial Intelligence » 
15 Nov  « Beaujolais Nouveau »  
19-22 Nov « Faites de l’International », Paris 

10 Dec  Juletreff 2018 i Résidence de France 
12 Déc  French-Norwegian Artificial Intelligence Cooperation 
 
Young Chamber Oslos aktiviteter (YCO) : 10 events - 1 after work i måneden. 
 
Arbeidskomiteer FNHK : 
Komite Energy  
Komite Blue Growth 
Komite « Art de vivre » 
Komite Communication 
Komite Events  
  
 
Pariskontoret 
 
Styret til Paris-kontret hadde 4 møter i 2018; den 13.februar, 31.mai, 19.september og 13.desember.  
 
På Generalforsamlingen i 2018 ble Merete Buljo gjenvalgt til vise-president for Paris-kontoret.  
 
En praktikant var deltidsansatt på Paris-kontoret og Ludovic Caubet, direktør for Oslo-kontoret, brukte 20% av 
tiden sin på å koordinere og utvikle Paris-kontoret. 
 
CCFNs kontor i Paris flyttet til Scandi Bureaus lokaler, 30 Rue Godot de Mauroy i Paris. 
 
Alle bidrag innkalt tidlig i 2018 for et samlet beløp på 3 960 euro. 
Nivået på bidrag ble ikke hevet i 2018 
 
Det ble arrangert 4 arrangementer i Frankrike i 2018, derav 3 takket være støtte fra den norske ambassaden og 
samarbeidet med Oslo-kontoret: 
 
- Team Norway Seminar den 3. mai i den norske residensen: «A new dynamic for French-Norwegian 
cooperation» 
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- Forum «Solutions for a cleaner energy» i samarbeid med NORWEP den 30. mai i La Défense 
- 21. september: Lansering av energikomiteen 
- 12. desember: Workshop «Artificial Intelligence» i samarbeid med team Norway 
 
 
Aktivitetsrapportene for begge kontorene ble godkjent av generalforsamlingen. 
 
3. Regnskap og Revisjonsberetning for regnskapsåret 2018 
 
 
Resultatregnskap og balanse for 2018, samt rapporter fra revisor, ble delt ut til deltakerne.  
 
 
Resultater 2018 Oslo-kontoret 
 
Anne Aftret presenterer regnskapsåret 2018 med et konsolidert netto positivt resultat på 139.000 kroner. 
Regnskapet er gjort av J & T Partners og revidert av revisor Norunn Byrkjeland hos BDO. 
 
Konsolidert netto resultat med datterselskapet CCFN Services viser et tap på kr 77 461 NOK. 
 
Publikasjonsinntekter er i nedgang og under budsjett da det er vanskelig å forutse budsjettering av annonser.  
Netto resultat for bedriftstjenester er økende. 
Inntekter for medlemsaktiviteter er litt lavere grunnet tap av 1 sponsor for Fransk-Norsk Dag 2018. 
Medlemsinntektene har økt litt. Lønn er litt over budsjett. Utgifter til regnskapsfører og revisor er under budsjett. 
Utgifter til "Lokaler"er under budsjett. Kontorkostnader er godt kontrollert. 
 
CCFNs Oslo-kontors konsoliderte kapital er på NOK 385 334 ved inngangen til regnskapsåret 2019.  
 
 
Regnskap 2018 Paris-kontoret 
 
Regnskapet for regnskapsåret 2018 for Paris-kontoret til CCFN ble revidert av Mazars. 

 
Nettoresultatet viser et overskudd på 1 381 euro. 
 
Resultatet av regnskapsposten «Bidrag» for 2018 er stabilt. 
 
Resultatet av elementet «Events» for 2018 øker kraftig, og gjenspeiler større aktivitet. 
 
Utgifter for praktikanter og "Lokaler" er i tråd med budsjettet, og kostnadene knyttet til organiseringen av 
arrangementene inkluderer arbeidet utført av direktøren for CCFNs Oslo-kontor i 2018 for et budsjett på 20 000 
euro. 
 
Kontoret i Paris har god kontantstrøm og reserver i investeringssikkerheter for et beløp på 7 981 euro. 
Egenkapitalen var 33.955 euro ved utgangen av regnskapsåret 2018. 
 
Det var ingen spørsmål, og presidenten erklærte at regnskapet til Paris-kontoret og Oslo-kontoret for året 2018 
ble godkjent av generalforsamlingen. 
 

4. Valg - Styremedlemmer 

 

Paris 
 
Nye styremedlemmer: 
 

- Gro DE SAINT-MARTIN (Programme Director Offshore Wind connections, RTE) 
- Siren DRAKE (CEO Martha Mettlig) 
- Nicolas LEMARCHAND (Directeur, France VAT IT) 
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Oslo  

Nye styremedlemmer :  

 
- Claudine SMITH (Country Head Norway, BNP Paribas) 
- Henning EIDE (Corporate Affairs Director, Total) 

 
- Eva Fagernes, Neptune Energies fratredelse som styremedlem er registrert 

De nye styremedlemmene ble godkjent av styret. 
 
 
5. Aktiviteter og prosjekter i 2019-2020 – Oslo og Paris 
 
Paris-kontoret  
Atelier « Visez la Norvège » – BPI France, 10.april. Norsk delegasjon. 
French-Norwegian Sustainable Blue Growth Forum, 24.mai, Senatet 

French-Norwegian Forum on A.I., på høsten i Toulouse  
 
Oslo-kontoret 
Presentasjon av nye medlemmer. Premium : EDF, Vinci Energies 
 
Events : 
Studiereise « Décarbonaziation », 6-7 februar, organisert for BNP Paribas Fortis Belgique. Delegasjon på 100 
deltagere. 
Signatur av samarbeidsavtale med French Maritime Cluster 
OSLO – « grønn hovedstad » 2019 
100Y i Norge : Forum Sustainable Future, samarbeid med bpifrance 19. og 20. september. 
 
Communication 100Y : 
Logo 100 år.  
Montering av 4 små filmer og kronologisk historie visuell av viktige hendelser i FNHKs historie over 100 år.  

Konsesjon for offentlige tjenester: CCFN Services AS, et heleid datterselskap av Fransk-Norsk Handelskammer, 
vant anbudsutsalg som ble lansert av Business France i Norge og ble 1. januar 2019 den eneste og eksklusive 
korrespondenten for Team France Export i Norge 
 
6. Diverse spørsmål 
 
Sindre Walderhaug spurte deltakerne om de har andre spørsmål, noe som ikke var tilfelle. Alle punktene på 
dagsordenen hadde blitt diskutert, og det var ingen ønsker om å ta opp flere punkt.  
 
7. Strategi for Paris-kontoret 
 
CCFN innen Team Norge: 
- En sentral aktør i Team Norge siden opprettelsen 
- En vesentlig rolle i organiseringen av sektorarrangementer for å fremme Norge og norske interesser 
- En ny politisk kontekst med signeringen i 2018 av avtalen fra myndighetene i de to landene 
 
Styrker og utsikter 
- Sektoriell ekspertise: Takket være vår kunnskap om franske selskaper, styrke vår kapasitet til å støtte norske 
selskaper ved å åpne dørene til relevante franske kontakter 
- Åpen innovasjon: Som aktør i innovasjonsøkosystemet i Frankrike, tilrettelegge for verdiskaping mellom norske 
start-ups / VSEs / SMEs og de franske store industrigruppene på jakt etter strategiske partnerskap 
- Lobbyvirksomhet: Med vår gode forståelse av det franske politiske landskapet, berike kontaktene våre i dette 
miljøet for bedre å tjene norske interesser i Frankrike 
- Utvikle fire sektorielle kompetansegrupper 
o Energi 
o Blå vekst 
o Digital / AI 
o FinTech 
 
Første planlagte trinn: 
 
- Duplisere i Frankrike vår norske erfaring i ledende sektorer / tematiske arbeidsgrupper 
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- Bedre utnytte vårt enorme kontaktnettverk i Frankrike 
- Ansette eksperter for hver gruppe, samle dem og involvere dem i styring av strategiske sektorprosjekter 

o Gruppene vil bestå av fagpersoner fra den aktuelle bransjen, institusjonelle og 
akademiske medlemmer, samt representanter fra Chamber of Commerce and 
Industry, klynger eller andre foreningsorganisasjoner 

o Hver gruppe vil ha sin leder med ansvar for å definere de viktigste målene og 
indikatorene, og deretter styre fremdriften i arbeidet (organisering av arrangementer, 
oppfølgingsvirksomhet, signering av bilaterale forpliktelser, etc.) 

 
Paris handlingsplan: 
- Lage en heltidsstilling i Paris for å: 
o Øke vår streikestyrke med en varig og bærekraftig ressurs på CCFN-kontoret i Paris 
o Organisere og akselerere aktiviteten til sektorielle kompetansegrupper 
o Sikre kontinuitet i våre handlinger i Team Norge 
 
- Arbeidsstrategi: 
o Kortsiktig: Få hjelp fra våre nåværende partnere for å opprette en heltidsstilling i en periode på 2 år 
o Kort / mellomlang sikt: Disse midlene skal dekke faste kostnader (lønn, husleie osv.) i løpet av en kickstart-
periode for å implementere våre ambisjoner 
o Middels / lang sikt: utvikle en ny forretningsmodell for Paris-kontoret, med merinntekter fra reelle strategiske 
partnerskap fra medlemskontingenter 
 
 
Dagsordenen var gjennomgått og S. Walderhaug takket medlemmene for oppmøtet ved FNHKs 100. 
Generalforsamling. 
 
 
Seansen ble avsluttet kl. 18.35 
 

 

 

 

 
 


