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NORSK FOBENING FOB

OSTEOGENESIS IMPENFECTA

Referat fra

Arsmøte i
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Dato: 30. april 2011

Sted: Soria Moria hotell-og konferansesenter, Oslo



Årsmøte 30. april 2011 - Soria Moria hotell og konl€ransesenter, Oslo

Sak nr,: 0-11

Innsti l l ing:

Redegjørelse:

Godkjenning av innkalling

Innlallingen godkjennes

Fltter vedtektenes S 7 skal innJ<allingen sendes mcdlcmmene senest 6 uker
f'ør årsmøtet. Innkallingen ble sendt ut i uke 1l både per posl og e-post.
Dcttc till'rcdsstiller kravet i vedtektenc.

Ordskille:

Vedtak: Styrcts innstilling vedtatt
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Årsmøte 30. april 2011 - Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Sak nr. :  1- l  l

Innstilling:

Ordskifte:

Valg av møtefunksjonærer

Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

2 referenter:

2 personer til tellekorps:

2 Li l  å underskr ive protokol len:

Jorun Olsen

Kjellaug Kverneland Lende
Eirik Rud Iversen

Mona Harveland
Christoffer Vullstad

Steinar Tofte Haugen
Elsa Rath Jensen
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Vedtak: Styrets innstilling vedtatt - 50 stemmeberettigete deltakere
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Årsmote 30, april 201I - Soria Moria hotell og konferansesent€r, Oslo

Sak nr.: 2-11 Årsberetninger

Innstillingr Årsberetningfrastyretgodkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjenncs.
Regnskap fra iorskningsfondel godkjennes.
Budsjell lor 20l I godljennes.

Redegiørelse: Følgende dokumenter er vcdlagt:
a) Årsberctning fra slyret lbr 2010
b) Regnskap og revisjonsberctning for 2010
c) Regnskap fra Forskningsfondct 2010
e) Budsjettforslag for 2011

Vedtekter lbr NFOI følger vedlagt.
Vcdrcltcr for lbrskningsfondcr felgcr vedlagr
Handlingsprogram for 2007 -2012 i'ølger vedlagt

På bakgrunn av årsmølevedtaket i 2009. har det ikke vært noc aktivitet i NFOIS
l'orskningslbnd i 2010. Dct cr defor ikke utarbcidet en egen årsrapport. Rcgnskapel (ibr deler
av 2010) leggcs fram ti l godkjenning for NFOIs Årsmøtc.

Det 1'ølger ikkc av NFOIs vedtektor a1 undenapporter (likemannsarbeid og lcirmidler) sarnt
rapponcr fra OI-Ny11, Ol-Norden og OIFE skal bchandles på NFOIs årsmøte. NFOIs styre har
dcrfor valgl ikkc å trykke disse rapportone i årsmøtepapirenc, selv om dette har blitt giorl
tidligere. På årsmøtet vil imidlertid følgende dokumenter være tilgjengelig:

. Rapporter likemannsarbeid 2010 (ordinæd og arbeid/attføfing)

. Rapponer sommcrleir for barn og ungdom 2010

. Ilapport og prosjektrcgnskap Skjørt Samarbeid (Ol-konleranscn)

. Årsrapport og regnskap fra NFOI-Trøndclag

. Arsrapporl og regnskap fra AO-NFOI

. Revisjonsberctning 1'ra NFOIs forskningslbnd

Ordskifte:

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt på alle punktcr
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Årsmote 30. apri l  201| - Soria Voria holel l  og konleransescntcr. Oslo

Sak nr. :3- l l

Innstilling:

Fastsettelse av kontingcnt

Styrot foreslår at kontingenten forblir uendret. Kr. 330,- for voksne over l8
år og kr. 30,- lbr barn.

Minimumskontingenten for støttemedlemmer lbrcslås tii kr. 200,-.

Redegiørelsc: NFOI lbstsatte ovennevntc kontingentsatser på årsmø1e1 i 2008
Styret foreslår at kontingenlen forblir ufbrandret.

Ordskiller

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt

Norsk Forening for Osleogcncsir lmncrfcclå



Årsmotc 30. april 2011 - Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Sak nr.: , l- l  l Forslag til endring ay vcdtckten€.

$ 8 tredje ledd erstattes mcdl
"For å oppløse foreningen kreves % av dc avgittc stcmmene. Hvis
foreningen oppløses, skal Årsmøtet med alminnelig lleflall lbrdele
foreningens midler og eiendeler til formål isamsvar mcd vcdtcktcncs $
2 eller til beslektede formå|."

{ 9 førstc ledd tilføyes en ny andre setning og blir dcrncd lydendet
"Foreningen Icdcs av ct styre som består av 5 styremedlemmcr og 3
vararepresentanfer- NtOls ralgkomitd gir innstilling til NFOIs Årsnote
på kandiddter liI sl,rc og vctl!<komili. Styrct vclgcs av Arsnøtet for 2
års ilnksjonstid. vararcpresentantene lbr I års lunksionstid. Ilalvc styrct
skal værc på valg hvert år. Valgbarc for styrcveN er alle ordinære
medlemmer med stcmmcrctt, som har betalt kontingcntcn for
inncvalrcndc år."

a)

o)

^)

D)

l lcdcgjørclser

NI?OIS styre søkrc i januar 2010 Ska[ Øs1 om å bli godkjent som
orgarisasjon cttcr skatlelovens { 6-50. Detle var i samsvar mcd
årsmøtcvcdtak i 2009. og inncbærer al pe$oncr som gir gaver til NIiOI kan
få skattemessig 1'radrag, slik muligheten har vært tbr gaver til NFOIs
lbrskningslbnd. Skatt Øsl avslo søknaden med dcn bcgrunnelse at NFOIs
vedtekter ikkc tilfrcdsstilte kravct om at lbreningens aktiva vcd oppløsning
skal brukcs ti l  lbreningens formål eller et beslektel fbrmå1. NIrOls styre
påklaget avgjørelscn. og informerte samtidig Skatt Øst om at vi kom li l  å
leggc liam ct lbrslag om cndring a! vedtektene på dettc punktct.

I}ldringen ble vcdtatt i2010 og blir cndclig hvis den blir vedtatt i 201 l.

NFOI hadde tidligerc som praksis al valgkomitccn fbrcslo kandidaler ril
NFOIs styre. mcns NITOIs styre fbrcslo kandidater til valgkomitccn. I)cttc
ble etter lbrslag cndret for noen lr sidcD, da cnkelte menle del var uheldig
at styret skullc tbreslå vaigkomitd, og at dette var en oppgave for Årsmøtc1.

NFOIs styrc mcner at ordningen mcd at NITOIs Årsmøte lbreslår
valgkomiti uten lbrhandsinnstilling er en uheldig løsning. Dei har tbd til at
årsmøter drar ut i tid, fordi ingerl er villige til å ta på seg dctte vervet 'på
direklen". Det kan også være noe tilfcldig hvem som dellar på årsmøtct fra
år til år. Man kan dermed gå glipp av de beste kandidatenc fordi de ikke er
til stede, eller lbrdi man ikke har hatt muligheten til å spørre peNoner på
lbrhånd. Det har også vært noc tilfeldig hvoNidt de sittende medlenmene
av valgkomileen har blitt spurt om gjenvalg.
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Årsmøte 30. apri l20l l  - Soria Moria hotel l  og konferansesenter, Oslo

Styret mener derfor at den ryddigste løsningen er at valgkomiteen få, i
oppgave å innslille kalldidater både til styrct og til valgkomileen. På den
måten sikrer man at folk er spurt på forhånd og at man far de beste
kandidalene 1il disse viktige veruene. De11e samsvarer også mcd ordningcn
i paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Iellesorganisasjon (FFO).

Vedtektsendringen må vedlas 2 arsmøter på rad for å bli endelig. NFOIs
styrc foreslår likevel at ordningen trer i kraff fra valgåre12012, dersom
Arsmøtet gir sin tilslutning til dette.

Ordskifte:

Vedtak:

Punkt a) blc vcdlatt i 2010 og vedtatt for 2. gang i 201l. Dcn er dermed endelig
Punkt b) vcdtatt for første gang i 2011 og trer i kraft fra årsmøtet 2011 Trengs dcrlbr
ikfte godkjennes på årsmot€t 2012,
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Årsmøte 30. april 20l l - Soria Moria hot€ll og ko[feransesenter, Oslo

Sak nr.r 5-11 Andre innkomne forslag

a) Forslag til arbeidsprogram for 2011 - 2012
b) Honorar til NFOIS leder

Innsti l l ing: Slyrels lbrslag vedtas.
Styrets forslag vedtas,

Rcdcgjørelse:
Sc vedlegg side 23
Se vedlegg sidc 24

Ordskiltcl

Vedtak:
Punl<t a) Styrets forslag vedtatt
Punkt b) Styrels forclag vedtatt

a)
o)

a)
b)
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Årsmøtc 30. april 2011 - Soria Moria hotell og konferansescntcr, Oslo

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2Dll-2012

l .  NFOIs styre vil i  samarbeid mcd-l 'RS arbeide lbr å bedre behandlingsti lbudet ior barn og
voksnc mcd Ol gjennom prosjektet "Sliørt samarbeid".

2. NFOIs styre vil arbcidc for å engasjere ungdom, blant annct vcd å arangere sommerleir.

3. NFOIs styre vil arbcidc for ferieopphold lbr voksne mcd stort hjelpcbehov.

4. NFOIs styre vil arbcidc lbr å sikre Ol-gruppcn et bost mulig tilbud på l'RS.

5. NFOIs styrc vil lcgge ti lrette ibr et bredt spcldcr av l ikcmannstilbud.

6. NFOIs styre vil opprcttltoldc samarbeidet med FfO og andre interesseorganisasjoner i
aktucllc jnteressepolit iske saker.

7. NFOIS styrc vil arbeide 1br at lbreningcn skal dclla i internasjonalt samarbeicl for å
innhente og utvckslc nycrc kunDskap om diagnoscn.
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I Arsmøle 30. april20ll

Sak b) Honorar ti l NFOIs leder

Bakgrunn
A være Iedcr i  Nl,Ol kan være vanskelig å kombinere med lul l jobb. spesielt dcrsom man har
redusefl helse pga OI i lillegg. Vervct i scg sclv er tidkrevende i form av mye kvelds:rbeid. og
m;rnge helger mcd langc møtcr. Styret mener at belastningen ved å ha et slikt lcdcncr! i
tillcgg til l'ulljobb, i enkelle perioder kan lbre til økt sykcfravær.

lnnlbring av honorar til styrclcdcr
På dcnnc bakgrunn foreslo NI.Ols styre på årsmøtet 2006 at Nf Ols lcdcr skullc lnotta ct årl ig
brullo honorar ti lsvarcndc I G (pcr 01 .05.10 utgjør lblketrygdens grunnbeløp kr. 75.641).
I lonorarct oppjusleres årlig nar lblketrygdens grunnbcløp cndrcs pcr. L mai. Styret er av dcrr
opplatning at muligheteD lil å 1å honorar har gjort dc1 enklere lbr Ieder å kombinere lederverv
mcdjobb. l lun fikk i 2011 på ny innvilget permision i 20 % i sin ordinærc jobb. i tbrnr av fri
en dag i uka. Honorarcl kompcnscrcr for dct mcste av innlektstapel i perioden. Dc øvrigc
styremedlcmmcnc nrcd varacr mcncr også det letter deres arbeid at leder kan kontaktcs en last
dae i uka.

Ordningen har heller ikke i2010 førl t i l  økonomiskc problemer 1br lbreningen. Medlems-
aktivitctcn har vært holdt på et høyt nivå, og dcn allcr størslc dclcn av N FOIs lnidlcr går ti l
direkte mcdlcnrsaktivitct.

\FOIS sty re foreslar:

NfOIs styrclcdcr mottaf tbr 20I I c1 honorar l i lsvarcnde lC. l{onorarcl
oppiustcrcs pcr 0l .05.I 1, når tbll{ctrygdens grunnbeløp endres,

I t i l lcgg lcggos følgcnde rutine ti l  grunn:
. NFOI bercgncr og innbetalcr arbcidsgivcravgift av bcløpct. l.or sonc I (Oslo)

utgjø arbeidsgiveravgilten p.t. 14.1 %
. Kasscrcr utbctalcr honorar etterskllddsvis l-2 ganger i året, trvhengig av hva

lcder og kasserer blir enige om.
I Ionorarct innberettes via www.allinn.no under kode I 3 9"
Enhctsrcgistcrct (Brønnøysund) og Arbeidstakenegisteret gis melding niil noen
slutter el ler begynner el ier ved ny ansvarl ig pcrson i organisasjoncn.
Dersom styreleder i  cn pcriodc på minst cn hcl kalendermåncd må fratrc sit t
vcrv f.cks på grunn av s),kdom, og nestleder må overta lcders oppgaver lbr
denle perioden, tilluJler honorarct ncstlcdcr for dcnnc pcriodcn
(kalendermåncdcn).
NFOIs styre gis fullmakt til å cndrc rulinen dersom det oppstår endringer i
rutincr gitt av Skatteetaten eller skalteoppkrever.
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Årsmøte 30. april20ll - Soria Moria hotell og konfcransescntcr, Oslo

Sak nr.: 6-11

Innstilling:

Redefiørelsel

Valg av styrcmedlemmer

Valgkomiteens forslag vcdtas.

Valgkomitecn i NFOI for 20l1
Marit Romundstad
Lena Jcnsen
Tore Kvemeland
Marianne lveit (vara)

Valgkomiteens innsti l l ing:

har beståtl av lølgcnde:

Leder:
Nesllederl
Kassercri
Sekrelær:

I , vara:
2. varcl
3, varal

Styrcmedlemr Andreasllenden

Ingunn Westerheim
lng€r-Margrethc Paulscn
K{rl Petter Gustafsson
Gry Tofie Haugen

Maren liognaldscn
Mette Kristin Mcland
Eirik Rud lversen

(ikke på valg)
(velges lbr 2 år)
(velges lbr 2 år)
(ikkc på valg)
(ikke på valg)
(velges lbr I år)
(velges lbr I år)
(velges Ibr I år )

Valgkomjleen redegjør for sin innsti l l ing på årsmøtet,

Ordskifte:

Vedtakr Valgkomitens innstilling til styrc ble enstemmig yalgt og vcdtatt
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Årsmøte 30. april 201I - So"iu N{*iu hot"lklg konf"rar,","r1"., O.l"

Sak nr.: 7-l I Andre valg

Innstilling: Styrets forslag til revisor vedtns.
Valgkomitd forcslås av Arsmøtet
Valgkomiteens resterende folslag vcdtas.

Redcgiørelse: Styret ser at beslutningcn om å bytte rcvisor i 2009 har ført til lavere
kostnader og et leltere samarbeid mellom rcgnskapsbyrå og r$ isor.

Styret fremlegger følgende lbrslag:

. l

Iicvisor:

Valgkomitdl

lnler Revisjon Moss,AS

Foreslås av Årsmøtet

Valgkomiteen fremlegger følgendc lbrslag:

OIFE: Ilcprcscntanti Trond Gårdcn (gjenvelgcs fbr I
Vara nr. l i  Andrcas Hcndon (gjenvelgcs fbr I
Vara nr,2i Marit Hcggclund (gjenvelges lbr I

OI-Norden

l'å årsmøtct i 2009 ble Karin Bøe valgt lbr 2 år. Kjcllaug Samuclscn blc i 20l0 valgt for 2 år.
og vara Cunn Øincs blc valgt fbr I år.

I{cprcscntant: Kjcllaug Samuelsen (ikke på valg)
Itcprcsentant: Leif llichård Bårdscn (velgcs 1br 2 år)
Vara: Kjellaug K. Lende (vclgcs for I år)

Ordskiftc:

V€dtak:
Valgkomitens innstilling til revisor vedtatt
Marit Heggelund, Lena Merete Jenscn, Marianne Tveit valgt av årsmøtet som
valgkomite lbr 201I mcd Hcidi Lyscn som vara.
Valgkomitcns forslag t i l  representanter t i l  OIFE vcdtatt
Valgkomitens lbrslag t i l  rcprcsentanter for OI-Norden vedtatt

å0
år)
år)
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