
Harstad, den 8.feb. 2023 
 

Til medlemmer av Støtteforeninga for Harstad Sykehus 

Innkalling til Årsmøte 2023 

Årsmøte for Støtteforeninga til Harstad sykehus avholdes 21. mars kl. 19:00 på kantina 

Harstad rådhus.  

Foredraget før årsmøtet vil denne gang være søkelys på bemanningssituasjonen i 

helsevesenet. Nå har helseministeren krevd dramatiske innsparingstiltak i Helse Nord. 

Samtidig har Helsepersonellkommisjonen kommet med sin rapport. Begge meldingene 

setter søkelys på krise i bemanningssituasjonen ved lokalsykehusene. Det virker som at 

tiltakene vil bli en reduksjon av antall ansatte. Vi må derfor forberede oss på færre 

behandlinger, omorganisering med mer reise for pasientene og nye innsparinger. 

Vi forsøker å få noen fagfolk til å gi sin kommentar på disse utfordringene. Når vi har klart 

innleder, vil det bli lagt ut på vår hjemmeside: www.sykehusvennene.no  

Styret tenker å bruke foredraget til å skolere egne medlemmer. For vi ser ikke bort fra at vi 

må ha større aksjoner utover våren for at Harstad sykehus skal kunne beholde sine 

funksjoner.  

Sakslista til Årsmøte vil være vanlige årsmøtesaker. 

1) Konstituering, valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere 

2) Styrets beretning 

3) Regnskapet med revisorberetning 

4) Innkomne forslag, uttalelser og eventuelt vedtak 

5) Valg. 

Frist for å sende forslag til styret er satt til den 6. mars. 

Vedlagt følger kopiert giro for kontingentinnbetaling for 2023. Denne kan og finnes på 

http://www.sykehusvennene.no/StHSgiro23.pdf  

  

Styret 

http://www.sykehusvennene.no/
http://www.sykehusvennene.no/StHSgiro23.pdf


www.sykehusvennene.no   Org.nr: 913 005 635                        post@sykehusvennene.no  
 

Vi håper du/dere vil være med i kampen for Harstad Sykehus. 

Årskontingenten for 2023 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus. 
Formål: 

- Arbeide for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkningen i 

nedslagsfeltet til Harstad Sykehus. Foruten å opprettholde basistjenestene ved 

lokalsykehuset, må en videreutvikle spesialistfunksjonene. 

- Arbeide for at lokalbefolkningen vinner tilbake innflytelse over sykehusdriften, ved at 

styrene bl.a. settes sammen av folkevalgte representanter. 

- Samarbeide med landsomfattende nettverk som ”Folkebevegelsen for 

lokalsykehusene”, og arbeide gjennom politiske kontakter til fylkesting og det norske 

Storting, samt Helse Nord. 

- Holde kontakten med styret og ledelsen for sykehuset i Harstad for å påvirke at 

helsetilbudet ved sykehuset opprettholdes og videreutvikles. 

- Holde kontakt med sykehusets ansatte og deres organisasjoner for å kunne bidra med 

tiltak for både pasienter, deres pårørende og de ansatte. 

- Arbeide aktivt for å få med støttespillere til sykehuset i Harstad i alle kommuner som 

sokner til sykehuset, både enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner og 

bedrifter. 

 

Du kan og betale kontingenten på VIPPS til Støtteforeninga, nr. 597920 

Når du betaler via nettbank eller vipps, så husk å oppgi navn og adresse. 

Hvis du har e-post: Send beskjed om innmelding m.m. til post@sykehusvennene.no  

 

 

 

 

 

 

 4730.06.23812 

 

 
 

Medlemskap - kontingent 2023: 

   Enkeltmedlemmer  Kr 100,- 

   Familie        Kr 150,-    

   Foreninger  Kr 250,- 

   Bedrifter  Kr 500,- 

 

 

NAVN:      Støtteforeninga for Harstad Sykehus 

Adr:       

9400 Harstad 

 

 

 

 

    4730.06.23812 
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