Protokoll fra Årsmøte 2016 Støtteforeninga for Harstad Sykehus.
31.mars 2016 kl. 19.10 i Sykehusets auditoriet.
Leder Håkon Brox ønsket medlemmene velkommen og fortalte litt om Støtteforeninga før han åpnet
årsmøtet.
Årsmøtesakene:

1) Konstituering
2) Styrets beretning 2015
3) Regnskap 2015 med revisorberetning
4) Budsjett 2016
5) Uttalelser
6) Kontingent
7) Valg

Sak 1) Konstituering
-

Årsmøtet godkjente innkalling av årsmøtet. Årsmøtet ble lovlig satt
Dagsorden ble godkjent.
Leder ble foreslått til å lede årsmøtet, vedtatt.
Foreningens sekretær ble foreslått til å skrive referat, vedtatt.
Til å underskrive protokollen ble Nini Korsmo og Kjell Pedersen valgt.

Sak 2) Beretning 2015.
Sekretær Frode Bygdnes la frem styrets beretning for året 2015. Det ble en kort diskusjon på bl.a.
legesituasjonen ved sykehuset. Dirigenten tok styrets beretning opp til avstemming. Årsmøtet
godkjente beretninga enstemmig.
Sak 3) Regnskap , resultat og balanse med revisorberetning.
I kasserer sitt fravær la leder frem regnskapet som viste et overskudd på kr. 19.519,81. Årsmøtet
godkjente regnskapet og balansen med revisors bekreftelse og anbefaling. Vedtak enstemmig.
Sak 4) Budsjett.
Leder la frem budsjett med et overskudd på kr. 6850,-. Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak 5) Vedtak.
Forslag til uttalelse nr 1: «Krav om lokal ledelse ved sykehuset». Forslag om å sløyfe ordet
nedbygging, ble uttalelsen vedtatt enstemmig.
Forslag til uttalelse nr. 2 : «Vi krever fullverdige fødeavdeling.» Forslag om å føye til ordet trygghet,
ble uttalelsen vedtatt enstemmig.

Sak 6) Kontingent.
Styret ønsker å ha mange medlemmer og tror det sikres best ved å beholde en lav kontingent. Så
styret innstiller på å beholde kontingenten på kr. 100,- for enkeltmedlemmer, kr. 150,- for familie,
kr. 250,- for organisasjoner og bedrifter settes til kr. 500,Årsmøtet vedtok enstemmig å beholde dagens kontingentsatser.
Sak 7) Valg.
Valgkomiteens leder Kirsten Evjen la frem valgkomiteens innstilling som var gjenvalg på styret samt å
øke antall i styret med en ut fra tidligere antall. Forslag på ny kandidat ble Nini Korsmo foreslått inn i
styret. Innstillinga ble tatt opp under ett og enstemmig vedtatt:
Leder Håkon Brox,
Nestleder Gunnhill Andreassen
Kasserer Viktor Johnsen
Sekretær Frode Bygdnes
Styremedlem Rita Lindbøl
Styremedlem Hugo Ingebrigtsen
Styremedlem Nini Korsmo
Varamedlem Per Lien

valgt for et år
ikke på valg
gjenvalgt til 2018
ikke på valg
gjenvalg til 2018
ikke på valg
nyvalgt til 2018
valgt for et år.

Årsmøte gjenvalgte Kirsten Evjen som leder av valgkomiteen 2016. Da andre kandidater ikke forelå,
vedtok årsmøtet at styret får i oppgave å peke ut to nye til valgkomiteen.
Referent Frode Bygdnes /s.
Møtet hevet kl. 20.10

Protokollunderskriverne:

Nini Torblå Korsmo /s.

Kjell Erland Pedersen /s.

