
Referat for irsmste - 9. april2005

Msteleder: Alf Arne Vullstad
Sted: Clarion Hotell Oslo Airport, Sor Gardermoen.
50 stemmeberettigede tilstede pd motet

Sak 1. Valg av motefunksjon&rer godkjennes

Sak 2. Arsberetningen ble opplest og godkjennes
Re gnskap 2 0 04 -Forsknings fond for O steo genesis Imp erfecta : Godkj ent
Resultat drift 2004: Godkient

Sak 3. Fastsettelse av kontingenten: Forslag om 6 redusere kontingenten for visse grupper
(studenter, skoleelever, pensjonister og 100 prosent ufore) : Styret vil heller et gradert
system for egenandeler. Styrets forslag vedtatt og godkjent.

o Sak. 4. Forslag til endring av vedtektene: Alle vedtektsendringer godkjent

Sak 5. a. Forslag til arbeidsprogram 2005-2006: Tillegg til punkt 6: Fra Tove: " Styret
skal se pi muligheten for fl opprette en formell ungdomsgruppe i NFOI. Skal skapes i
samarbeid med ungdommene". Forslag godkjent og vedtatt. Alle andre forslag til
arbeidspro gram godkj ent.

5b: Paraplytilskudd til FFO: kr 15 828. NFOIs styre gir inn for en flrlig overforing av
paraplytilskuddet til FFO i sin-helhet. Forslag vedtatt og godkient.

5c: Tilskudd til og organisering av lokale tiltak. Framlagt og godkjent.

5d. Reduserte egenandeler til visse grupper: Pl grunnlag av sak 3: Styret snsker i
gjennomfore et forssk i2006 med halv voksen egenandel for fulltids studenter, fulltids
skoleelever, alderspensjonister og personer med 100 prosent uforepensjon eller
tidsbegrenset ufsrestsnad. Forslag vedtatt.

Budsjett Drift 2005: Styret gir igjennom hver enkelt post. Avstemning og godkjenning av
budsjett.

Sak 6. Valg av styremedlemmer. Avstemning over valgkomiteens innstilling. De innstilte
godkjennes.

Andre valg: Styrets forslag til valgkomit6 og revisor vedtas. Valgkomiteens resterende
forslag vedtas. Alt godkjennes.
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