Referatfra Årsmøtei NFOI

RadissonSASAirport Hotel Gardermoen
27.-28.04.2002

Møtetåpnet1ørdag27.04.02
kl 14.05
LederIngunnWesterheim
ønsketvelkommen.

38 stemmeberettigede
til stede
0-02Godkjenningav innkalling
lmstilling godkjent
l-02 Valg av møtefunksjonærer
Følgende
ble valgt:
Møteleder:Alf Ame Vullstad
Referenter:
LenaDybvik og Amar Nesset
Tellekorps:Marit Tofte og Birgit Henden
Protokollunderskrift:
Marit Heggelundog KjellaugLende
2-02Årsberetninger
IngunnWesterheimg'ennomgikkstyretsårsberetning.
Årsberetningen
ble godkjent.
De vedlagteårsrapportene
og referatene
ble framlagtfor eventuelle
kommentarer.
Rapportene
ble tatt til etterretning.
Regnskapet
b1epresentert
av kasserer
OddHeggelund.Tilskuddtil NKB åretfør konferansen
ble avholdtkrevdeen del regnskapstekniske
grep,menNFOI somsådanharhatt et
på nær50.000,-.Regnskapsammenhoidt
driftsoverskudd
medbudsjettviseret underforbruk
pe6.4s8,(1,s%).
Møteleder
lesterevisors
beretning.
Regnskapet
ble enstemmiggodkjent.

Det ble foreslåttå utsettebehandlingen
av styretsbudsjettforslag
til etterbehandlingen
av
handlings-og arbeidsprogram.
ToveTvedtpresenterte
årsberetningen
for Forskningsfondet
for OI.
Regnskapet
for Forskningsfondet
for OI ble godkjent.
JorunOlsenpresenterte
årsberetningen
for OI Norden.

Arsberetning
og regnskapfor NFOI Trøndelagog AO NFOI ble lagt fiam og tatt til
etterretnmg.
3-02Fastsettelse
av kontingent
Styretsforslagom å beholdedagenssatserble enstemmig
vedtatt.
PAUSE
36 stemmeberettigede
til stede
4-02Forslagtil endring av Iovene
lngum gjennomgikkde enkelteendringsforslagene.
a) ble enstemmig
vedtatt.Forslagetmå vedtasogsåpå nesteårsmøtefor at
vedtektsendringen
skalbli endelig.
b) ble enstemmig
vedtatt.Forslagetmå vedtasogsåpå nesteårsmøtefor at
vedtektsendringen
skalbli endelig.
c) ble enstemmig
vedtatt.Forslagetmå vedtasogsåpå nesteårsmøtefor at
vedtektsendringen
skalb1iendelig.
d) Feil i forslaget.Endringenskalværeatfierdesetningerstattes
av denforeslåtte
teksten.Forslagetb1eenstemmig
vedtatt.Forslagetmå vedtasogsåpå nesteårsmøte
for at vedtektsendringen
skalbli endelig.
e) ble enstemmig
vedtatt.Endringenble ogsåvedtattpå forrigeårsmøte,og er herved
endeligvedtatt.
f) ble enstemmig
vedtatt.Endringenble ogsåvedtattpå forrigeårsmøte,og er herved
endeligvedtatt.
5-02Andre innkomneforslag
a) Forslagtil handlingsprogramfor 2002-2007
Forslagetble presentert
av RebeccaTvedt.
Marit Heggelundlanserteen endringav forslaget:"Overskriftenfor punlt 2 endrestil
Likemannsarbeid.
Underpunkt 5 tilføyes'kultur- og fritidsaktiviteter'somkule nr 2."
TrondGårdenpresenterte
et forslagom å strykede to sisteavsnittene
under"Hva er
NFOI?" fra forslagettil handlingsprogrammet.
Det ble stemtoverGardensforslagførst.Forslagetble enstemmig
vedtatt.
Det ble stemtoverHeggelunds
forslag.Det ble enstemmig
vedtatt.
Forslagetmedde vedtatteendringerble såenstemmig
vedtatt.

b) Forslagtil arbeidsprogramfor 2002-2003
Forslagetble presentert
av RebeccaTvedt.
Arbeidsprogrammet
ble enstemmig
vedtatt.
c) Styret gis fullmakt til å inngå forhandlingermed aktuellesamarbeidspartnere
med tanke på sammenslåing,
Detteblir kun aktuelt dersomen eventuellny
tilskuddssituasjongjør det sværtvanskeligfor NFOI å eksisterevidere som
selvstendigforening.
Forslagetble presentert
av DagMartiniussen
Det ble presisertat en eventuellsammenslåing
med enannenorganisasjon
uansettmå opp
for Årsmøtetfor godkjennrng.
Forslagetble enstemmig
vedtatt.
d) Endring av vedtektenetil Forskningsfondet
Forslagetble presentert
av ToveTvedt.
DelforslagI b1eenstemmig
vedtatt.
DelforslagII ble enstemmig
vedtatt.
DelforslagIII b1eenstemmig
vedtatt.
DelforslagIV ble enstemmig
vedtatt.
2-02Budsjett
OddHeggelundpresenterte
styretsbudsjettforslag.
Forslagetinnebærer
et overskuddpå
5.320,-.
Forslagetble enstemmig
vedtatt.
PAUSE
33 stemmeberettigede
til stede
6-02Yalg av styremedlemmer
Valgkomiteens
forslagble presentert
av Kari Vullstad.Komiteenharikke lyktesi å finneen
kandidattil ledervervet,
og fant å måtteoverlatetil Årsmøtetå firureny leder.
Årsmøtetvalgteetterlangdiskusjonå utsettealle valgtil søndag,da manansådet
meningsløst
ikke å ha ledervervet
på plassfør noenav de andreverveneble besatt.

SØNDAG28.04.02
35 stemmeberettigede
til stede
Etterintemediskusjonerharansvaretfor medlemsregisteret
blitt foreslåttoverførttil Jorun
Olsen.
ArnarNessetpåtoksegansvaretfor OI-Nytt.
DermedkunneIngunnWesterheim
likevelpåtasegå fortsettesomleder.Hun ønsket
imidlertidkun å fortsettesomlederi ett år. Årsmøtetaksepterte
detteog Ingunnble
enstemmig
valgtsomny leder.
Gry TofteHaugenble enstemmig
valgt somny sekretær.
JorunOlsenble enstemmig
valgt somnytt styremedlem.
RuneHansenb1eenstemmig
valgt som 1. varamannfor ett år.
ToreKvernelandble enstemmig
valgt som2. varamannfor ett år.
AndreasHendenble enstemmig
valgt som3. varamannfor ett år.
7-02Andre valg
Stgetsforslagtil revisorog valgkomit6ble enstemmig
vedtatt.
Valgkomiteens
forslagtil nltt Forskningsfondsstyre
ble endret.Alf Ame Vullstad b1e
foreslåttsomny vararepresentant
fra NFOI.
LarsGrueer av Sosialdepartementet
oppnevntsomny representant
til Forskningsfondet.
JohnEriksener av Sosialdepartementet
oppnevntsomny vararepresentant
til
Forskningsfondet.
Valgkomiteens
forslagble enstemmig
vedtatt.
Valgkomiteens
forslagtil representanter
ti1OIFEble endrettil at Marit Heggelundtrer inn
som2. vara.Forslagetble enstemmig
vedtatt.
Valgkomiteens
forslagtil representanter
ti1OI Nordenble enstemmig
vedtatt.
Ingunn avsluttetmøtetmed å takke for tilliten og uttrykte lettelsefor at oppgavenemed
medlemsregisteret
og OI-Nyttble oveftattav andre.
Møtetble hevetk1 10.45.

Referenter
LenaDybvik og Amar Nesset

