
REFERAT - NF'OIs ARSMOTE 2006
Clarion Ilotell Oslo Airport, Gardermoen

Antall sternneberettisede varierte lia 47-49.

Sak nr.: 0-06 Godkjenning av innkalling

Innstilling: Innkallingengodkjennes-

Redegjorelse: Etkr vedtektenes S 7 skal innkallingen sendes medlemmene senest 6 uker
fsr arsmotet. Innkallingen ble sendt ut i uke 7. Dette tilfi€dsstiller kravet i
vedteldene.

Vedtak:
hnkallingen ble godkjent.

Sak nr.: 1-06

Innstilling:
Moteleder:
2 referenter:

2 personer til tellekorps:

' 2deunderskriveprotokollen:

Vedtak:
Motefi rnksjon@rer bl€ valgt.

VNlg av motefirnksjonErer

ForcsHtte motefi rnksjonerer vel ges:
Leif Eddy Iversen
Madt Tofte
Gunn Oines
Dag Chdstian Weloy
Glenn Hansen
Jorun Olsen
I(nut Flaaum

Slk nr.: 2-06

Innslilling:

Redegiorelse: Folgendedokumenterervedlagt:
a) A$berctning fra sqTet for 2005
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2005
c) Arsberetning fra FonkDingsfondet 2005
d) fusberetning fra Ol-Norden 2003-2005

Arsberetninger

Arsberetning fra st).ret godkjennes.
Regskap sarnt revisjonsberetning godkjennes.
Arsbereming fia Forskningsfonda godkjennes.
Arsberetning fia Ol-Norden tas til orientering.
Budsjett for 2006 godkjennes.
Arsrnelding og regnskap fta NFol-Trondelag tas til odentering.
fusmelding og regnskap fra AO-NFOI tas tit orientering.



e) Budsjett for 2006

Vedtekter for NFOI folger vedlagt.
Vedtekier for forskningsfondet folger vedlagl.
Handlingsprogmm for 2002-2OO'l fslger vedlagt

PA arsmotet fremlegges ogse ammpporter og regnskap 1ia lokallagene NFOI-
Trsndelag og AO-NFOI til odentering.

Ordskifte:
Arsberetning ble opplest av stttet, og salen ga applaus til et akti\4 styre.
- Tove Kvaloy stilte sponrn4l om hvorfor foreningen har tildelt midler til lokallag.

- Inguin Westerheim svarte at lokallagene tidligerc har sokt rykeslegene om midler til ferie-
og velferdstiltak. ordningen er avskaffet og midlene fordelt til foreningen som selv ma
viderefordele..

Arsregrukapet ble gjennomgatt av kasserer. Revisjonsberetning ble opplest av
moteleder.
- Trond Gdrden ga ros for god okonomikontroll og de andre i salen var enig.

Arsberetning fta Forskningsfondet ble opplest av Odd Heggelund og revisjonsberetning ble
opplest av Ingunn Westerheim.
- Tove Kvaloy foreslo at sqTet kjoper opp T-skjortene fta Forskningslbndet
- Ingunn Westerheim trodde dette ble besluttet i fior, men ikke var med i arsnoterefbratet.
Enighet om oppkjsp nA. Hun opplyste ogse om at man kan ff skattefradrag for gaver til
Forskningsfondet.
- Rune Hansen opplyste at foreningen sitter med CDer som er kjopt fra foreningen lbr
hjertesyke bam. Han oppfordret folk til 5 kjope denne for k. 50; inntekten ger til NFOI.

Budsjettet for 2006 ble behandlet etter innkomne saker. lngunn Westerheim giennomgikl
budsjettet.

Vedtak:
Arsberetning fta stlaet ble godkjent.
Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.
Arsberetning fta Forskningsfondet ble godkjent.
A6beretning fta ol-Norden ble tatt til odentering.
Arsmelding og regnskap fta NFOl-Trondelag bl€ tatt til orientering.
Arsmelding og regnskap fra AO-NFOI ble tatt til orientering.
Budsiett for 2006 ble godkjent.

Sak nr.: 3-06 Fastsettelse ay kontingent

lnnstilling: Kontingenten forblir uendret. Kr. 300,- for voksne over 18 ar og kr. 25,- lbr
bam. Minimumskontingenten for stottemedlemmer settes til k. 200,-.

Redegiorelse: NFOI fastsatte ovennevnt€ kontingentsatser ftarste gang pa Arsmotet i 200 1 .
Stlret foresHr at kontingenten forblir uforandret.



Ordskifte:
Gry Toffe Haugen redegjode for sttrets forslag.

Vedtak:
Kontingenten forblir uendret.

Sak nr.: 4-06 Forsl|g til endriDg av lovene

Innstilling: $ 5 lilrste setning e$tattes av:
Medlemskontingenten betales Srlig med frist l februar

Redegjorelse:
For e ha skmmerett pa NFOIS Arsnste er det et vilkar at
medlemskontingenten er betalt. I tillegg settes det i innkallingen som
vilkar at kontingenten er betalt for a fe dekket reise og opphold. Da
flybilletter na bestill€s samlet, gr det en fordel for arrangements-
komiteen A kunne kontrollere at kontingenten til de pemeldte er betalt
allerede ved pameldingsfristens utlop. Dette var ikke mulig i ir, da
pameldingsfristen for ersmokt var for forfallsdalo for kontingenten.

NFOIs stfe foreslar pe denne bakgum 6L endre fiistdato for innbetaling
av den Arlige kontingenten til l. februar i stedet for l. mars.

Ordskifte:
Dag Martiniussen redegiorde for styr€ts forslag.
Ingurm Westerheim ba om fullmakt til d endre dette allercde fia neste ar.

Vedtrk:
VedteLlene $ 5 fsrste setning entattes av:
Medlemskontingenten betales erlig med frist 1. februar .
Selv om vedtektsendringen ikke er formelt s/ldig enn6, iverksettes dette allerede ne$e ar.

Saknr.: !06 Andre funkomnc forshg

a) FoBlag til arbeidsprogram for 2006-2007
b) Lonnskompensasjon til NFOIS leder

Innstilling: a) Stlrets forslag vedtas.
b) Stlrets forslag vedtas.

Red€giorelse!
a) Se vedlegg side 40
b) Se vedlegg side 40-41

Ordskifte:
a) Forslag til arbeidsprogram ble opplest av Ingunn Westerheim .



- Alrdreas Henden foreslo at det star NFOI-U istedenfor bare ungdomslbrening.

- Tove Kvaloy stilte sporsmdil om rutineperm.
- Ingunn Westerheim opplyste at rutineperm er laget og fortlop€nde revideres.

- Trond Gi,rden ba om A b[ kontaktet hvis noen har ideer til hvordan man kan ff arangert
OIFE-moter i Norge, for eksempel i forbindelse med et arsmote.

b) Marit Heggelund redegiorde for forslaget om lonnskompensasjon til sb'rets leder'

- Aase Trapnes ga full stotte.
- Trond Girden sd' det som en verdi at det er et frivillig verv' selv om det er gode argumenter

for endring. Det er viktig 6 ha en firngerende leder. Han mente det kan skape ekstra
forventninger. Han lurte ogsa pe om det forer til )4tcrligere kostnader i tillegg tiJ I G'

- Dag Martiniussen opplyste om at axbeidsavgift pA ca kr. 14.000 arlig kommer i tillegg.

- Tove Kvaloy pekte pi usikkerhet om blant ar|Ilet syk€lsruL og hun var pA prinsipielt

grunr ag imot- Hun mente at det er ikke er lett a fi permisjon i det private.

- Rune Hansen stottet fo$laget om lsnn og trodde ikke det forandret kiavet til prestasjon Han

mente permisjoner ikke er et problem.
- Marit Toffe ga full stotte til forslaget, blant annet fordi foreningen har god okonomi og en

meget god leder.
- Gut Flaaum ga ogsa fi 1 stotte. IIan anbefalte at det kalles st''rehononx istedenfor lonn, og

betales over 12 mnd, samt besluttes pi hvert axsrnste (men iror ikke det IEr betydning for

axb€idsgivemvgiften.)
- Jorun bken var enig i Toves betenkeligheter, og mente den kan bli vanskelig med

usikkerheten om lsrm nir valgkomiteen skal firme lederkandidater.
- Rolf Lende vax enig i at sq, eleder bgr ha kompeDsasjon.
- Maxit Heggelund pekte pe at bnn kan gjore det lettere e finne ledere'

- Ingunn Wisterheim pekte pA at hovedpoenget var i gi mulighet til 6 ta permisjon fi-ajobb

uten 6 tape okonomisk. Leder hax mest arbeid, blant annet daglig ddft Det er ogse eksempler
pa at andrc organisasjoner lsnner folk.
- Jorun olsen stilte spo$mal om det vax mu[g e soke ekstra ddftsmidler' og det ble besvart

med at det ikke var mulig..
- Trond Garden mente det er usikkerh€t om arbeidsgiveransvarct. Han ftemmet 2 altemative

forslag.

Altemaiiv 1)
NFOI vedtar at lederen for foreningen skal ha et vederlag fol vervet tilsvarende I G- SgTet

gis myndighet til 6 bestemme om vederlaget skal gis som honorar eller lonnsinntek etter

hvordan det slar ut pA foreningens okonomi. Salen fremmes pi nyn pa Arsmotet i 2007 med

evaluering av ordningen.

Altemativ 2)
NFOI vedtar at leder for foreningen skal ha et vededag for vervet. Vederlaget settes til % G pr

ar. Dersom leder ma redusere sin stilling for A fi giort arbeidel skes kompensasjonen
begenset oppad til lG. Viderc som alt. I

Stlret trakk sitt forslag og ga stotte til altemativ l.

Vedtak:
a) Forslag til arbeidsprogram 2006-2007 ble godkjent, med en&et fomulering om NFOI-U'



b) Lonnskompensasjon til NFOIs leder ble vedtaft med 47 mot 2 stemmer. Altemativ 1 ble
vedtatt med 4l sternmer. 7 stemte for altemativ 2, I stemte blanll.

Srk nr.: 6-06 Valg av st5rremedlemmer

Itrnstilling: Valgkomiteensfoislagvedtas.

Redegjorelse: Valgkomit6en i NFOI for 2006 har bestitt av folgende:
Tove Kvaloy
Jorun Olsen
Leif fuchard Bdrdsen
Cathrine Jorgensen (vara)

Valgkomiteens innstilling framlagt pi irsmotet:

NFOI s styre

Leder: lngunn Westerheim (velges for 2 6r)
Nestleder: Madt Heggelund (ikke pi valg)
Kasserer: Randi Synnove Ulvestad (ikke pA valg)
Sekret@r Gry Tofte Haugen (velges for 2 ar)
Stlremedlem: Andreas Henden (velges for 2 ar)
1. vam: Marit Romundstad (velges for 1 6r)
2. vara'. Ida Holan (velges for I ar)
3. vara: Lena Jensen (velges for I er)

Ordskifte:
Tove Kvaloy ftamla valgkomite€ns innstilling.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag til sgTe ble vedtatt.

Sak nr.: 7-06 Andre valg

Innstilling: Styrets forslag til revisor vedtas.
Valgkomitd foreslas av Arsnotet
Valgkomiteens resterende forslag vedtas.

Redegiorelse: Stlret ftemleggerfolgende forslag:

Revisor: Revisjonsfimaet Bente Wilhelmsen AS, Oslo.
Valgkomite: Foreslis av Arsmstet

Valgkomiteen framh folgende forshg pA irsmotet:



Forskningsfondstyre
Representant fra NFOL{-eder:
Representant fia NFOI:
Representant oppnevnt av NFOIS sg, e:
Vaxarepresentant Fa NPOI :

Representant for SHD: Lars Grue, NOVA
VamreDresentant for SHD: Jon Eritsen. NOVA

(velges for 2 er)
(ikke p6 valg)

(velges for 2 6r)

(oppnevnes av SDH foi 2 fu)
(oppn€vnes av SHD foi I er)

(ikke pd valg)
(ikke pi valg)
(ikke pi valg)

Leif Richard Bardsen
Aslaug Tvede

Elsa Rath Jensen
Reprcsentant fra fagniljo: Ortoped Jens B. Engeseter, Haukeland Universitetssykehus

Representant lia fagrniljo:
(velges for 2 6r)

Lege Ifna Lande-Wekre (ikke pa valg)
Varaxepresentant fta fagmiljo: Ortoped Terje Terjesen, fukshospitalet (velges for 2 6r)

OIFE Representanl Trond Girden (velges for 1 ir)
Vara nr. 1: And.eas Henden (velges for I 6r)
Vaxa nr. 2: Marit Heggelund (velges for 1 6r)

Styreb forslag Ol-Norden:
Representankf til Ol-Norden velgesjft. Ol-Nordens vedtekter pkt. 3.8 for 2 a{.
Reprcsentantene fia Norye ble valgt i 2005, og er ikke pi valg i dr.

Representant: JorunOlsen
Reprcsentant: KatrineKvatrty
Vara: Ida Hohn

Ordskifte:
Som valgkomite ble pa axsmoiet foresHtt Tove Kvaloy, Leif Richard Bardsen, Dag
Martiniussen og Catrine Jorgensen.

Vedtak:
St Tets forslag til revisor ble vedtatt.
fusmotets fo$lag til valgkomite ble vedtatt.
Valgkomiteens forslagtil forskningsfondssqT blevedlatt.
Valgkomiteens forslag til OIFE ble vedtatt.

Referenter:
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