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Referat fra NFOIs flrsmote 2013
Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 27. april 2013

Sak nr.:

G'13

Innstilling:

Ordskifte:
Ycdtak
Sak nr.:

1-13

Innstilling:

Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes
l,eder Ingunn Westerheim giorde rede for at innkallingen tilfredsstilte
kraveae i vedtektene.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Valg av metefunksjoncrer
Foreslittemstefunksjonaerervelges:

Msteleder:
2 referenter:
2 personer

2

Ordskifte:

Yedtak:

til

tellekorps:

lreif Eddy Iversen
Steinar Tofte Haugen
Njel Bakketun
Roger Knutsen
Jack Gunnar Andersen

til fr underskrive protokollen: Gry Tofte

Haugen
Knut Erik Tvedt Skarberg

lngurm Westefieim leste opp innstillingen. Mette-Kristin Meland ble pA
fusmstet foreslatt som andre referent grunnet forfall,
De foreslifie motefunksjonarene ble valg! med unntak av Mette-Kristin
Meland som ble valgt i stedet for Nj6l Bakketun. Resultatet var enstemmig.
54

til 57 stemmeberettigede var til

stede

i lopet av arsmstet.

Saknr.:2-13

Arsberctninger

Innstilling:

A,rsrapportfrastyretgodkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkiennes
Budsjett for 2013 godkjennes.

Ordskifte:

Msteleder LeifEddy Iversen leste opp innstillingene. Behandlingen av
budsje-ttet ble utsatt til sak 5-13 b) var ferdig behandlet.
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Ingunn Westerheim gjorde rede for hovedtrekkene i Ersrapporten. 2012 hat i
det vesentlige vert et positilt ar, men det hadde vert frnt om flere utenfor
styret kunne pata seg arrangementsoppgaver.
Kasserer Karl Petter Gustafsson glorde rede for det viktigste i regnskapet og
revi sj onsberetningen.

Etter at sak 5-13 b) var behandlet giorde Ingrrnn Vy'sslerh.im rede for
hovedtrekkene i budsj ettet.

Vedtak:

Sak

Arsrapporten ble enstemmig godkjent.
Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.
Budsjettet for 2013 ble enstemmig godkjent.

nr.:3-13

Innstilling:

Fastsettelse av kontingent
Styret foresl&r at kontingenten
6r og kr. 30,- for bam.

fortlir

uendret. Kr. 330,- for voksne over 18

Minimumskontingenten for ststtemedlemmer foreslis til I<r. 200,-.

Ordskifte:

LeifEddy Iversen leste opp innstillingen. Sekreter Eirik Rud Iversen giorde

pi om minimumskontingenten
for ststtemedlemmer ogsi var uforandret, og det bekreftet Eirik Rud Iversen.
rede for styrets forslag. Lisbeth Myhre lurte

Vedtak
Sak nr,:

4-13

Styrets forslag

til kontingent

ble enstemrdg vedtatt.

Forslag til endritrg av vedtektene.

Innstilling:

a)

Stget foresldr 6 legge til to setninger (markert i kursiv) i vedtektenes g 5:
<<lvfedlemskontingenten betales irlig med
voksen kantingent fra det kalenderdret de

inn etter 30. juni, betaler halv kontingent
kontingenten.>

b)

frist 1. februar. Medlemmer betaler

fyller 18 dr. Personer som melder seg
for iwtneldir,gsdref. Arumotet fastsetter

Sqret foreslEr fl endre $ 8 fsrste ledd forste setning. Forste ledd blir dermed
lydende:
<Ved avstemming pA fusmotet har alle ordinare medlemmer som senest i det 6ret
mstet avholdes vilhafylt l5 dr stemmerett. Stottemedlemmer har ikke stemmerett"
men tale og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertail.D
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Ordskifte:
Leif Eddy Iversen leste opp innstillingene. Nestleder Inger-Margrethe Stavdal Paulsen
gjorde rede for begrurnelsene til styret. Begge endringene mi ogs6 vedtas neste ir for
&

b1i endelige.

Trond Garden kom med spraklige merknader til forslag b, og foreslo en annen ordlyd i
$ 8 forste ledd furste punktum: <Stemmerett pA 6rsmstet har alle ordinere medlemmer
som senest i det eret m6tet avholdes fuller 15 do. Styret mente dette var et godt
forslag.

Yedtak:
Styrets forslag til endringene i $ 5 ble enstemmig vedtatt.
Trond Girdens forslag til endring i g 8 fonte ledd forste punktum ble enstemmig
vedtatt.

Sak nr.:

5-13

Andre innkomne forslag

a) Fonlag til arbeidsprogram for 2013 - 2014
b) Honorar til NTOIs leder
c) Orienteringssak - VeUerdwalget og tr'f,'Os rehabiliteringsplattform
Innstilling:

a)
b)
c)

Ordskifte:

Leif Eddy Iversen leste opp innstillingene. Det ble oriented om sak c) helt
mot slutten av motet.

Styrets forslag vedtas.
Stlres forslag vedtas.
Saken tas til orientering.

Sak a): Styremedlem Andreas Henden giorde rede for a$eidsprogrammet.
Ingrurr Westerheim sa at det er mye arbeid 6 gjennomfore sfr mauge
samlinger hvert ri.r, men at det pd grunn av kommende endringer i
tilskuddsordningen er viktig A vise hoyt aktivitetsnivi- Dette vil danne
grunnlag for tildelingen av midler i den nye tilskuddsordningen. Styret vil
wrdere 6 arrangere ungdomssarnling og familiesamling annethvert fu nar
den nye tilskuddsordningen er gjort gieldende. Marit Heggelund repliserte
da at det passer godt at noen utenfor styret ogsa tar seg av praktisk arbeid.
Dette var som nevnt dessuten et tema under glennomgangen av

6rsberetningen.
Heggelund spurte ogsi nrermere om fagmdet, nevnt i arbeidsprogrammets
punkt 2. lngunn Westerheim giorde rede for hva dette skulle vrre, men
arbeidet hadde ikke kommet sa langt enn6-

Norsk Forenins for

3

Arsmste 27. sDril 2013

-

Soria Moria hotell oq konferansesenter. Oslo

Lisbeth Myhre sa at hun savnet TAKO-senteret i arbeidsprogrammet. Det
hadde ogsi vart fint med mer tydeliggjoring av r,ngdom i programmet.
Styret forte forslagene inn i arbeidsprogrammets punkt 1 og 4:
<1. NFOIs st1,re vil i samarbeid med TRS og TAKO arbeide for 6
bedre behandlings- og oppfslgingstilbudet for barn" ungdom og
voksne med OI.>
<4. NFOIs styre vil arbeide for i sikre Ol-gruppen et best mulig
tilbud pi TRS og TAKO.>

o
o

Sak b): Karl Petter Gustafsson giorde rede for honoraret til styrets leder.
Rikke Selmer spurte om ikke flere i styret ogsa burde E honorar. Gustafsson
svarte at nestleder fir honoraret dersom leder avlastes. Sekner ga likevel
uttrykk for at flere bwde ft fast honorar. Ingunn Westerheim syntes det i si
fall ville vare lurt foresli det i forkant av neste Arsmste.

i

Marit Heggelund ryntes det skulle presiseres at an&e i styret ogs& kan {6
honorar dersom leder avlastes. Her ville Westerheim ha en pragrnatisk
innfallsvinkel. Dessuten har styremedlemmene mulighet til 6 fr honorar for
utgifter de har i forbindelse med telefonregrr.inger mv. Rebecca Tvedt
Skarberg sa at det vil hjelpe styret dersom andre kunne pf,ta seg praktiske
oppgaver, og Gry Tofte Haugen sa at styr€medlemmene ikke burde bli

i

betrakte som

<ansatte>>.

Leif Eddy Iversen sa at det uansett bsr foreligge skriftlige forslag, og at dette
ikke burde bli behandlet som benkeforslag pi dette irsmotet.
Dag Martiniussen kom med forsiag om at honoraret burde innarbeides i
vedtektene, slik at det ikke vil vere nodvendig 6 ta opp saken pi hvert
6rsmzte. Iversen sa at dette burde sendes inn som forslag til neste 6rsmote.

Sak c): Helt pi slutten av irsmotet, alts6 etter behandlingen av sak 7-13, ble
det orientert om saken ved Lisbeth Myhre. Ove Helseth, som var pi besok
fra FFO, redegjorde ogsi.

Vedtak:

Sak nr.:

Arbeidsprognunmet for 2013-2014 slik det ble endret p6 irsmstet b1e
enstemmig vedtatt.
Stlrets forslag til honorm ble ensterrmig vedtatt.

6-13

Innstilling:

Valg av styrcmedlemmer
Valgkomiteensforslagvedtas.

Valgkomiteens innstilling:

Leder:

Ingunn Westerheim
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Nestleder:
Kasserer:

Sekreter:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3- vara:

Inger-Margrethe Paulsen
Roger Knutsen
Eirik Rud Iversen

(velges for 2 ar)
(ny - velges for 2
(ikke pfl valg)

Andreas Henden

(ikte p6 valg)
(velges for 1 ir)
(velges for I ir)
(ny - velges for I

Maren Rogneldsen
Kjellaug Ii Lende
Vibeke Bakken

Ordskifte:

Valgkomiteen ved Mmit Heggelund giorde rede for forslaget.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med applaus.

Saknr,:7-13

Andre valg

Innstilling:

Styrets forslag til revisor vedtas.
Valgkomiteens resterende forslag vedtas.

ir)

Ar

)

Styret fremlegger folgende forslag:
Revisor:

BDO AS avd. Moss (tidligere Inter Revisjon Moss AS)

Valgkomiteen fremlegger folgende forslag:

OI-Norden

Girden

Repres€ntant:

Trond

Vara nr. 1 :
Vara nr. 2:

Rebecca T.

Andreas

(gienvelges for 16r)

Skarberg (ny)

Ilenden

(gienveiges for 1 {r)

Representant: Per Oyvind Trapnes (ikdre pn va[)
Representant Leif Richard Birdsen (velges for 2 6r)
Vara:
Kjellaug K. Lende (velges for 1 6r)

Valgkomit6:
Representant
Representant
Representant

Vara:

1: Marit Heggelund
2: Marianne Tveit
3: Gry Tofte Haugen
Ileidi Lysen

(velges
(velges
(velges
(velges

for I Ar)
for I 6r)
for I 6r)
for I 5r)

Ordskifte:

Ingunn Westerheim giorde rede for stpets forslag til revisor.
Valgkomiteen ved Marit Heggelund glorde rede for valg\omiteens forslag.

Vedtak:

Styrets forslag

til revisor ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Etter orienteringen om sak 5-13 c) ble fosmstet avsluttst med avtakking av moteleder og
Karl Petter
Lisbeth Myhre, som orientertc om sak 5-13 c), samt
Meland.
og
Mette-tftistin
Oustafsson

avtroppende

Mefie-Kristin Meland (refererlt)
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