Arsmøte1. mai 201,0
SoriaMoria,Oslo
Antall stemmeberettigede:40
Saknr.: 0-10 Godkienningav innkalling.
godkjennes
Innstilling:Innkallingen
Redegjørelse:Ettervedtektenes
sendesmedlemmene
senest
$ 7 skalinnkallingen
6 ukerfør årsmøtet.Innkallingen
blesendtut i uke 12 (e-post)og uke 13 (post).Dette
er 2 dagerfor senttil å tilfredsstille
kraveti vedtektene.
Sidenforsinkelsen
er så litenog de flesteav medlemmene
på emottokinnkallingen
postinnenforfristen,berstyretArsmøtetom å godkjenneinnkallingen
til trossfor
forsinkelsen.
Ordskifte:
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
Saknr,r 1-10 Valgav møtefunksionærer.
lnnstilling: Foreslåtte
møtefunksjonærer
velges:
Møteleder:

LeifEddylversen

2 referenter:

IngerMargrethe
Paulsen
MetteKristinMeland

2 personertil tellekorps:

SteinarTofteHaugen
GlennHansen

protokollen: EirikRudlversen
2 til å underskrive
Marianne
Olaisen
Ordskifte:
Vedtak:Godkjent- Enstemmig

Saknr.: 2-10 Årsberetninger
Innstilling:
a) Arsberetning
2009fra styretgodkjennes.
b) Regnskap
samtrevisjonsberetning
2009godkjennes.
godkjennes.
c) Arsberetning
og regnskap2009fra Forskningsfondet
d) Budsjettfor 2010godkjennes.

e) Arsrapport
og referater
fra likemannsgruppa
tas til orientering.
f) Arsberetning
fra Ol-Norden
2009tas til orientering.
Ordskifte:
r MaritHeggelund
tar en kortversjon
av NFOIårsberetning
2009og fortellerlitt
om hvordanstyretharjobbetgjennomåret.
. Ingenspørsmåltil årsberetningen.
. KadPetterGustavsen
tar en kortversjon
av regnskapog revisjonfor 2009.
. Ingenspørsmålvedrregnskap.
. Ingenkommentarer
til årsberetning
og regnskap
fra forskningsfondet.
o Budsjettforslaget
"andre
utseftestil etter
innkomne
forslag"fordideter
avhengigav vedtektersomskalgodkjennes
senerei saklista.
.
.

KarlPetterGustavsen
orienterer
om budsjettet
Ingenspørsmålvedrørende
budsjettet

Vedtak:
Årsberetning2009fra styret
Regnskapsamt revisjonsberetning
2009
Arsberetningog regnskap2009fra Forskningsfondet
Budsjettlor 2010

Godkjent- Enstemmig
Godkjent- Enstemmig
Godkjent- Enstemmig
Godkjent- Enstemmig

Sak nr.: 3-10 Fastsettelseav kontingent
Innstilling:Styretforeslårat kontingenten
forbliruendret.Kr.330,-for voksneover
1Bår og kr. 30,-for barn.Minimumskontingenten
for støttemedlemmer
foreslåstil kr.
200,-.
Redegjørelse:NFOIfastsatteovennevnte
på årsmøteti 2008.
kontingentsatser
Styretforeslårat kontingenten
forbliruforandret.
Ordskifte:
Vedtak:Godkjent. Enstemmig
Sak nr,: 4-10 Forslagtil endring av lovene.
Redegjørelse:
a) Vedtektsendringen
er en følgeav styretsforslagom å awikle Forskningsfond
f-orNorskForening
for Osteogenesis
lmperfecta
sombleenstemmig
vedtattav
Arsmøteti 2009.
Endringen
blevedtatti 2009og blirendelighvisden blirvedtatti 2010.
b) Vedtektsendringen
harkunspråkligbegrunnelse.
Ordet"eventuelle"
er
overflødig.Videre
er det kunStortinget
somfastsetterloveri Norge,og ordet
"lover''foreslåsderforerstattelmed"vedtektef'.
Endringen
blevedtatti 2009og blirendelighvisdenblirvedtatti2010.

c) Vedtektsendringen
er en følgeav Arsmøtetsbeslutning
om å awikle
Forskningsfond
for NorskForening
for Osteogenesis
lmperfecta.
Endringen
blevedtatti 2009og blirendelighvisden blirvedtatti 2010.
Valgkomiteen
er derforikkebedtom å finnekandidater
til NFOIs
Forskningsfondsstyre
for nesteperiode.
d) NFOIsstyresøkteijanuar2010SkattØstom å bligodkjent
somorganisasjon
etterskattelovens
6-50.
Dette
var
i
samsvar
med
i 2009,og
årsmøtevedtak
$
innebærer
atpersoner
somgir gavertil NFOIkanfå skattemessig
fradrag,slik
muligheten
harværtfor gavertil NFOIsforskningsfond.
SkattØstavslo
søknadenmedden begrunnelse
at NFOIsvedtekterikketilfredsstilte
kravet
om at foreningens
aktivaved oppløsning
formål
skalbrukestil foreningens
elleret beslektet
formå|.NFOIsstyrepåklagetavgjørelsen,
og informerte
samtidigSkattØstom at vi komtil å leggeframet forslagom endringav
på dettepunktet.
vedtektene
Endringene
må vedtas2 årsmøterpå radfor å bliendelig.
a) $ 6 nr.2.erstattesmed:
"Arsberetninger
fra:
a)
Styret
b)
Kasserer
c)
Revisor''
Ordskifte:
Godkjentfor andregang - enstemmig.Vedtektenendres
b) $ 6 nr.4 erstattesmed:
"Forslagtil endringav vedtektene."
Ordskifte:
Godkjentfor andregang - enstemmigVedtektenendres
c) $6 nr.7 erstattes
med:
"Andrevalg:
a)
revisor
b)
valgkomit6
c)
representanter
til Ol-Norden
d)
representanter
til OIFE"
Ordskifte:
Godkjentfor andregang - enstemmigVedtektenendres
d) S 8 tredjeledderstattesmed:
"Forå oppløseforeningen
kreves% av de avgittestemmene.
Hvis
foreningen
oppløses,skalArsmøtetmedalminnelig
flertallfordele
g
foreningens
midlerog eiendeler
til formåli samsvarmedvedtektenes
2 ellertil beslektede
formå|."

Ordskifte:
Godkjentfor førstegang - enstemmig
Saknr,r 5-10Andre innkomneforslag.
a) Forsfag tif arbeidsprogramlor 2010- 2011
1. NFOIsstyrevil i samarbeid
medTRSarrangereOl-konferanse
høsten
2010.
2. NFOIsstyrevil i samarbeid
medTRSog Briskebyarbeidefor hørselsog tegntil talekurshøsten2011.
3. NFOIsstyreskalarbeidefor å sikreOl-gruppen
et bestmuligtilbudpå
TRS
4. NFOIsstyrevil arbeidefor å utvikleny layoutfor Ol-nyttog nye
internettsider.
5. NFOIsstyrevil leggetil rettefor et bredtspekterav likemannstilbud.
6. NFOIsstyrevil opprettholde
samarbeidet
medFFOog andre
interesseorganisasjoner
i aktuellesaker.
7. NFOIsstyrevil arbeidefor at foreningen
skaldeltai internasjonalt
samarbeid
for å innhenteog utvekslenyerekunnskapom diagnosen.
Ordskifte:
. MaritHeggelund
orienterer
om arbeidsprogrammet
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
b) Honorartil NFOIsleder
Ordskifte:
Vedtak:Godkient- Enstemmig
c) NFOIsutdanningsstøtteprosjekt
Ordskifte:
o MarenRognaldsen
informerer
om saken
. Hvispunktetgodkjennes
og manikkeklarerå samleinn beløpetsom
trengs,hvorskalda pengenetas fra?Svar:NFOIgaranterer
for
summen.Uforpliktende
håndsopprekning
viserinteresse
for å delta.
. Detforslåsat det kanorganiseres
loddsalgpå samlinger
for å få inn
penger.Eventuelt
selgekrusellert-skjorter.
. Nestleder
menerat dettar myetid å organisere
et slikloddsalg,
og salg
av krusog T-skjorter
harværtforsøktmeddårligresultat.
r Ansvarligfor Pandrinos
i Norge:Kandetteforslaget(NFOI)og
"Pandrinos-foreldre"
(støttetil medisinskbehandling)
samkjøres?
Det
overføresi dag kr 6000to gangeri året.Kanoverføringene
samkjøres?
o Deter sammeperson(MariaBarbero)somharansvarfor begge
prosjektene.
Ellerser det littuklartom mottakerne
vil mottapengene
selv,ellerom deter MariaBareberosomdistribuerer
midlene.

o Møteleder
foreslårat følgendenoteresi referatet:
Padrinosi Norgeog
NFOIstyreharen dialogi 2010om prosjektet
og denviderefremdrifti
samarbeidet.
. Kanen setteav pengeri NFOI'sbudsjetttil å dekkeet evtfremtidig
på en slikordning?
underskudd
Forslagtil vedtak:
a) NFOIinngåret samarbeid
medPadrinosProjectmedsiktepå å gi
garantifor økonomisk
for 6n konkretstudenti
støttetil skolegang
Mellom-Amerika.
garantiensettestil kr. 10.000,-pr.år i en periode
b) Denøkonomiske
på to år.
c) NFOIetablereren giverordning
somtar siktepå å samleinnet
tilsvarende
ellerstørrebeløoblantmedlemmene.
d) Dersomde innsamlede
midleneutgjøret størrebeløpenn hvadet er
behovfor,etableres
det et solidaritetsfond
i regiav NFOI
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
Sak nr.: 6-10 Valg av styremedlemmer
Redegjørelse:
Valgkomiteen
i NFOIfor 2010har beståttav følgende:
. AseTrapnes
. MaritRomundstad
. ToreKverneland
. MarianneTveit(vara)

v

omiteensinnstill
Leder:
IngunnWesterheim(velqesfor 2 år)
Nestleder:

MaritHeqgelund(ikke på valq )

(ikkepå vals)
Kasserer:
KarlPetterGustafsson
(veloes
Sekretær:
Grv Tofte Hauqen
for 2 år)
Styremedlem:A ndreasHenden(velqesfor 2 år)
I . vara:
Maren Rognaldsen (velqesfor 1 år)
2. vara'.
MetteKristin Meland(velqesfor 1 år)
3. vara:
Inger MargrethePaulsen(velqesfor 1 år )
Ordskifte:
. Åse Trapnesorienterer
om valgkomiteens
arbeid
o Valgetforetaspå valgkomiteens
innstilling.
Altsåallepersonersamtidig.
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
Saknr.: 7-1,0Andre valg
Revisor
Revisor:InterRevisjonMossAS
Ordskifte:
Vedtak:Godkjent- Enstemmig

Valgkomite
Valgkomitd:
Foreslåsav Arsmøtet
Ordskifte:
o MaritHeggelund
orienterer
om valgkomiteens
arbeidog foreslårat
LenaJensenblirmedi ny valgkomiteen
. Lenasiersegvilligtil å væremedi valgkomiteen
. Møteleder
foreslårat sidendet bareer en i sittendevalgkomit6
somhar
meldttil styretat huntrekkerseg,så da kande andregjenvelges.
Flere
av disseer ikketil stede.
o MarianneTveitvil gjernestå somvaraet år til,og foreslårat Lenagår
innsomordinært
medlemav valgkomiteen.
. Møteleders
forslagtil avstemming:
o MaritRomundstad
o ToreKverneland
o LenaJensen
o MarianneTveit(vara)
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
OIFE:
Representant:
Trond Gården(gjenvelges
for 1 år)
Varanr. 1: AndreasHenden(gjenvelges
for 1 år)
Varanr. 2: MaritHeggelund(gjenvelges
for 1 år)
Ordskifte:
Vedtak:Godkjent- Enstemmig
Ol-Norden
På årsmøtet
i 2009bleJorunOlsenog GunnØinesvalgtfor 1 år og KarinBøefor2
år.
Representant:
KarinBøe(ikkepå valg)
Representant:
KjellaugSamuelsen(velgesfor 2 år)
Vara:GunnØines(gjenvelges
for 1 år)
Ordskifte:
. JorunOlsenbleinnvalgt
på årsmøtet
i 2009,underdenforutsetning
aty hun
kunskullesitteut 2010.Arsmøtetmåttederforvelgeen ny representant
i år og
det blirderforen overlapping
mellomJorunOlsenOg Kjellaug
Samuelsen
i
2010.
Vedtak:Godkjent- Enstemmig

Eirik Rud lversen

tt*n-*.,^.u C&yrrgen

MarianneOlaisen

