REFERATFRA NFOIsARSMØTE2003
25.-27. aprtl 2003- Clarion Hotel OsloAirport, Sør-Gardermoen
Detvar 40 stemmeberettigede
til stedepå detmeste.
Sak 0-03

Godkjenningav innkalling

Vedtak: Innkallingenble godkjent.
Sak 1-03 Valg av møtefunksjonærer
Styrelforeslofølgendemøtefunksjonærer:
Møteleder:Alf Ame Vullstad
Referentefl
IngerMa e Rudog Marit Tofte
Tellekorps:SigmundKarlsenog Ame Solhaug
Protokollundersk
vere:Rebecca
Tvedtog Leif Eddylversen.
Vedtak: Alle ble valgt.

Sak2.03

Årsberetninger

a) Årsberetningfra styret
Arsberetningen
bleopplestav styret.
ToveKvaløystiltespørcmål
om punktet"Sjeldensamordning"
underomtalena,
Ti{S. ingunniveste rgim iniorntencnælt cic.r}riidc(i!,!luni Sjaldtfi ijl.U oiil
sentralstyring
av kompetansesentre,
dvs.TRS',]'AKOSog Frambusframtidige
organisering.
NFOI ønskerå beholdebrukerstyring.
Vedtak: Årsberetningen
ble godkjent.
b) Regnskapog revisjonsberetning
RcgnskapeL
ble gjennomgåtr
av OdcL
Ileggelund.
ToveKvaløykommentcrte
blantannethøytrevisofhonolar.
IngerMar.ieRud
pipekrefeil underpoclenkontoncl\is ,.
VedtakrRegnskap
og rcvisjonsberetning
ble godkjenr.
c) Årsberetningfra forskningsfondet
ToveTvedtlesteoppårsberetningen.
ToveKvaløypåpekteat deti meldingensom&ialdtår 2002ogsåvar omtaleav 2003.
IngunnWesterheim
opplysteat årsmeldingen
gjelderfra årsmøte
til årsmøtcog saat
dettebørpresiseres
i nesteårsmelding.
ToveKvaløyforesloat NFOI kjøperrestlageret
av T-skjorterfra forskningsfondet.
IngunnWesterheim
saat styet vil vurderedette.
Vedtak: Årsberetningen
ble godkjent.

d) Arsberetninger fra Ol-Norden og OIFE og årsmeldinger og regnskap fra
NFOI-Trøndelagog AO-NFOI
Vedtak! Årsberetningene
ble tatttil orientering.
e) Budsjett for 2003
Budsjettet
ble presentefi
av OddHeggelund.
ToveKvaløyreistespørsmål
om deter nødvendig
å sendeOl-nytt utenlands,
eller
om innholdsfoflegnelsen
kunneværetilstekkelig.Dessuten
mentehunmail kunne
brukes.KåreFjeldpektepå at deter billigereå sendepå mail.Ingunnsaat
utenlandsforsendelsen
kunnevurderes,
menat deter for tidlig å gå overtil mail.
IngerMadeRud lurtepå hvemvi er foryliktettil å sendetil, og orn mottakcrkunne
bekostedetselv.JorunOlsenopplysteat på grunnav deltakelsen
i Ol-Nordener vr
folpliktettil å sendetil mangefagfolk.
Rebecca
Tvedtmenteutvekslingav informasjon
er viktig i OlFE-sammenheng
og ,rt
utsendelsen
burdeopprettholdes.
VeJtak:Bu(lsjcrrer
b!. ;odl<ju..r.
Sak 3.03

Fastsettelse
av kontingena

Styrethaddeforeslåttat kontingenten
forblir uendretpå kr. 300for voksneog kr. 25
for bam.Minimumskontingenten
for støttemedlemmer
settestil kr. 200,-.
. .-,r -::1g,.- -; " ,,
iruddc i,iit gitO nreci iOtniLndspiilOit
-.:;ii riu;.J i.Lraiio.\ r/rrii ai5ii.i.icilLurur,r)tiurrc

beløp,noesomhaddeført til misforståelser
om at de ikke kunnebetalemer,lngunn
Westerheim
opplystear dettevaren glippidetstøttemedlemmer
kanbetalehøycre
beløphvisdeønskerdet.
Vedtak! Kontingenten
forblir uendret.
Såk 4-03

Forslagtil endringav v€dtektene

Fglgendeendringervar tbreslått(vistllled kursiv):
a) S 2 førsteavsnittendresrilt "Foieningen
er en landsomfattende
iatele.r,ieorganisasjon
for allesomharOsteogenesis
Imperfecta(OI) og allesom
er interessed
i OI."
b) $ 2 andreavsnitttilføyeset sisteunderpunkt:
"- å arbeidefor likestillingog
deltakelse
for personer
medOL"
c) $ 3 førsteavsnitt,førstesetningendrestil-."P.eltti]lordi ært medlemskap
haralle
medOI og derespårørende
(førstegrads
slektninger).
d) $ 9 førsteavsnitt,fjerdesetningerstattes
av: "Valgbarefor styreveNer alle
ordinæremedlemrnermed stemmerett,somhar betalt kontingentenfor
inneværende
år."
e) S 9 andreavsnitt,førstesetningerstattes
av:"Stlret utnevnerutvalgog
arbeidsgrupper
etterbehov."

Vedtak: Endringene
ble vedtatt.
Endringenunderpkt. a d ble vedtatti 2002og er nå endeligvedtatt.Endringunder
pkt e må vedtasogsånesteår lor å få endeligvirkning.
Sak 5-03

Andre innkomneforslag

a) Forslagtil arbeidsprogramfor 2003-2004
Arbeidsprogråmmet
ble presentert
avDag Mafiiniussen.
Styrethaddefremmet
følgendeforslagtil arbeidsprogram:
l NFOISstyrevil i samarbeid
medTRSiverksetteog &jennomføre
forskningsstudie
om OI.
2. NFOISstlre vil sørgefor at oppdateftintbrmasjonom diagnosen
og foreningener
tilgjengelig.
3. NFOISstyrevil fodsett€utviklingenav iikemannsordningen.
4. NFOISstyreskalsøkeom ekstlamidlerfor å realisere
arbeidsprogrammet.
5. NFOI skalfortsattdriveinteressepolitisk
arbeidi samarbeid
medFFO.
6. NFOISst).revil arbeidefor å sikrede småorganisasjonenes
interesse
og eksistens.
ToveKvaløyhaddespørsmål
om hvadetskalsøkesekstramidlertil, jft. pkt.4, og
om hvasomliggeri utviklingav likemannsordningen
etterpkt. 3. Ingunn
Westerheim
opplysteat detsøkesom midlerfra fylkeslegene,
Iegaterosv.Utvjkling
av likemannordningen
innebærer
for eksempel
ungdomstreff.
JorunOlsenopplyste
at detmå søkesom midlertil Ol-studicnhvefi år.
Marit Heggelund
savnetet punktom intemasjonalt
arbeid,og lufie på om detikke
r,verlerh€i)r
$l(ulle0ti.'eidstme"l Ixgr.rnn
svilte at bareprioritcrtepunkterstår,og
detskaljobbesogsåmedandreting.JorunOlsenpektepå at intemasjonalt
arbeid
ståri handlingsprogrammet.
ToveKvaløyog Rebecca
Tvedtvar opptattav
rekrutteng, og nevnteat telefonpurringer
til medlemmer
somikke betaler
kontingenten
kanværeaktuelt.De fremmetfølgendeforslag:
med25-årsjubil6et
setteeksrrtfokuspå
- NFOISst).revil i forbindelse
rekutteringog engasjering
av medlemmer.
Vedtak: Arbeidsprogrrmmet
blevedtnttmedtilleggstbrslaget.
bl Fritåkfor egenandel
for tillilsvalgte
JorunOlsenredegjorde
for sakenog stFetsforslag:
- StFer og valgkomitd(inkludertvafamedlemmer)
og valgkomitdens
faste
medlemmer
fritasfra egenandel
på NFOISfusmøter.
I tilieggftitasalle
årsmøtevalgte
tillitsvalgte,vaLlaer
unntatt(herunderOl-Norden,OIFEog
Forskningsfondet.)
ToveKvaløyfremmetmotforslagom at dagensordningopprettholdes,
og I-eif Eddy
Iversensasegenigi dette.IngunnWesterheim
saat detvar ønskeligat flest mulig
av detillitsvalgteer til stedepå årsmøtet,
og JorunOlsenpektepå at dettekan
fungeresomen gulrotfor å få folk til å påtasegverv.ToveKvaløyvar opptattav å
bevaredugnadsånden
i foreningen,
mensAlf Ame Vullstadpektepå at detbare
dreiersegom ca 3000kr. Marit Heggelund
mentedetvar problematisk
å sette
skillet.I-eif Eddylversenfrcmhevetsakensprinsipiellesideog at detburdeværeen
klar linje,på bakgrunnav at detvarfå deltakere
på årsrnptet.
Kari Vullstadforesloat

styretkunnefå lullmakttil å foretaenindividuellvurdering,menIngunn
Westerheim
mentedettevar vanskelig.
Ma t Heggelund
foresloat medlemmer
som
pålegges
å deltapå årsmøtet
gis fritak for egenandel.
Rebecca
Tvedtvarenigog
mentekriterier for fritak burdediskuteres.
Kåreqeld ønsketat ledsager
skulledekkesav foreningen
og at detikke skal
oppfordres
til å søkesosialkontoret
somi dag.Marit Toftevar enigi at ledsager
ubetingetbørdekkesav foreningen.
Styrctfremmetpådennebakgrunnfølgendeendrede
fonlag:
- Styret(inkludertvara)og valgkomitdens
fastemedlemmer
fi.itasfor egenandel
på
årsmøtet.
Styretkaninnvilgefritak for andresomaven eller annenårsakmå deltapå
årsmøtet.
Vedtaki Styretsendredeforslagble vedtatt.
c) Egenandelfor barn
Styretsforslagvar å opprettholde
pmksisenmedå knyttealdersgrensene
på
egenafldelene
til aldersgrensene
på hotellene,
somer l5 år.
ToveKvaløymentedetvar dyfi å deltafor ungdommer,
og at deter viktig at de
deltar,samtat detgielderlite pengerfor foreningen.
Hun forslovoksenegenandel
fra 18år.
KåreEeld støttetdetteforslaget.
JorunOlsenpektepå at reisekostn^dene
ofteer
hi),e. R?r"'a..o Tvs.lt r:gil:c urgdo,'ni,,ri,ir i!tliirl

ktlniiu ce].,upå

medlemssamlingene.
RikkeSelmerforsloat det setteset tak for dencnkeltefamilie.
Leif EddyIversenpektepå at nårforeningen
gårmedoverskudd
børdetkunneværE
lav egenandel
for ungdommer.
MagneHval mentepraksisi andreorganisasjoner
kunneundersøkes,
og DagMartiniussen
opplysteat NFOI har lavereegenandeler
ennandre.Han mentedessuten
at overskudd
er viktig for foreningenpå grunnav sen
tildelingav midler.
IngerMade RLrdsaat allebørfå anledningtil å delrx,og ai detdreiersegom
prioritering.Marit HeggelLrnd
menteforeningen
harstordeltakelse
på åfsmøtet
i
forholdtil andreorganisasjoner,
nettopppå grunnav lav egenandel.
AndreasHendcn
påpekteat ungdommene
fallerfra etterfylte l8 år.
Det ble stemtoverstyrctsforslagom økt egenandel
fra 15år,og forslagetfra Tove
Kvaløyom aldersgrcnse
på l8 fu. Beggeforslagene
fikk 19 stemmer.Stlret endret
derettersitt forslagslik:
- Aldersgrensen
for høyereegenandeler
settestil 18år,mendettevurderes
på nytt
nesteår,på bakgrunnav erfaringermedlaverealdersgrense.
Vedtak: Styretsendrede
forslagble enstemmig
vedtatt.
d) Oppmerksomhettil NFOISmedlemmer
lngunnWesterheim
saat detherikke er forslåttnoevedtak.menstyretønsker
svnsDunkter
fia salen.
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ToveKvaløymentedetburdeværefastebeløpfor oppmerksomheter
og at det ikke
gis veddødsfall.Marit Heggelund
mentedetvar krevendeå holdeoversiktover
fødselsdager,
og at det bør droppes.Hun menteoppmerksomhetved dødfall bør
vurderes,
særligfor tidligercledere.KåreFjeldmentedetkunnebenyttestinnfamedgraveringsomtakk lor verv.ToveKvaløymentefødselsdagskort
burdesendes
ved16 fusalderistedenfor 18åLr,
somenpåminnelse
om stemmeretten
i foreningen.
Hun mentedetkunnesendes
kondolansekort
veddødsfall.LeifEddy Iversenmente
manburdebrukesunnfomuttog sendekort til ungdommen
somen påminnelse,
og
styremedlemmer
en oppmerksomhet,
og sendekondolansekort
veddødsfall.
Rebecca
Tvedtpåpekteat deter vanskeligå få kjennskaptil alledødsfall.Alf Arne
Vullstadmenteårsmøtet
burdefå besternme
dette,ikke barcgi synspunkter,
men
IngunnWesterheim
awiste det.
Sak 6-03

Valg av styremedlemmer

Rebecca
Tvedtlesteoppfølg€ndeforslagfra valgkomit6en:
Leder:
IngunnWesterheim
(ikke på valg)
Nestleder: Marit Heggelund
(velgesfor 2 år)
Kasserer: RandiSynnøveUlvestad (velgesfor 2 år)
Seketær: Gry Tofte Haugen
(ikkepå valg)
Styremedl JorunOlsen
(ikkepå valg)
l vara:
DagR. Maniniussen
(velgesfor I år)
2. vara:
ToreKvemeland
(velgesfor I år)
3, vara:
AndreasHenden
(velgesfor I år)
\redrtr!.:
.Alleblevds1.
Sak 7.03

Åndre valg

a) Styretsforslagtil valgkomitdog revisor
Revisor: BenteWilhelmsen,Oslo
Valgkomit6:Rebecca
Tvedt,CathrineJørgensen,
Gunn@ines,RoarHenden(varn)
Vedtak: Alle ble valgt.
b) Valgkomit6ens
forslågtil forskningsfondsstyre
Representant
fra NFOI (velgesfor I år)l
Odd Heggelund
Representant
fra NFOI (velgesfor 2 år)l
AslaugTvede
Vararepresentant
fra NFOI (ikkepå valg):
Alf Ame Vullstad
Representant
fra fagmitø (ikkepå valg)
Prof.LaIs B. Engesæter
Representant
fra fagmiljø(velgesfor 2 år):
Legel-enaLande-Wekie
Vararepresentant
fia fagmiljø(ikkepå valg):
OllopedTerjeTe{esen
Vedtak: Alle blevalgt.
c) Valgkomit6ensforslagtil OIFE
Representant: TrondGården
Varanr. l:
Andreas Henden
Varanr. 2:
Marit Heggelund

Vedtak: Alle ble valgt.
d) Valgkomit6ensforslag til Ol-Norden
Representant: JorunOlsen
(velgeslor 2 år)
Representant: KirstenLea
(velgesfor 2 år)
Vara:
IngerMa e Rud
(velgesfor 2 år)
IngerMari€Rudforesloat hunvelgesfor bareI år for å sike kontinuitet.
Vedtak: Alle blevalgt(IngerMarieRudble valgtfor I år).
Referenter:
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Protokollunderskriverei

Rebecca
Tvedt
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Marit Tofte

