
Protokoll  

Årsmøtet 2022 – Støtteforeninga for Harstad sykehus  
I kantina Harstad Rådhus, den 23. mars 2022.   

Til stede 11. stk.  

Før årsmøtet holdt lege Rolf A. Iversen en orientering om UNN Harstad sine tilbud og funksjoner.  

Leder Viktor Johnsen åpnet Årsmøtet kl. 20:00.  

Dagsorden, vanlige årsmøtesaker:  

1. Konstituering  

2. Beretning  

3. Regnskap med revisjon  

4. Vedtak  

5. Valg  

Sak 1)    Konstituering  

Innkallinga og saksliste for årsmøtet ble godkjent.  

Det ble fremmet forslag på leder som ordstyrer og sekretæren som referent. Dette ble vedtatt.  

Til å skrive under på protokollen ble Terje Jacobsen og Randi Sætrevik valgt.  

Sak 2)   Beretning for 2021  

Leder la frem beretninga. Denne ble godkjent.  

Sak 3)   Regnskapet for 2021  

Økonomiansvarlig la frem regnskapet med revisjonsberetning.   

Sak 4)   Vedtak  

Sekretæren viste til årsberetninga og foreslo endring av vedtektenes § 5 Årsmøtet. Første linje 

endres fra «Årsmøtet avholdes en gang hvert år innen utgangen av februar måned.» til «Årsmøtet 

avholdes en gang hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned.» Dette ble diskutert og så 

enstemmig vedtatt.   

Samtidig foreslo årsmøtet at en stryker «ved bruk av avisa» i setning 2 i samme paragraf. I dag bruker 

en ikke annonser i avisene, en publiserer på sosiale medier og sender ut e-post og sms til alle 

medlemmene. Strykinga ble vedtatt enstemmig.   

Sak 5)   Valg  

Valgkomiteen ved Kirsten Evjen la frem forslag på gjenvalg av de som var på valg. Da det er kommet 

frem at Jens Holmboe som er på valg i 2023, trekker seg fra styret, foreslo årsmøtet at vara Per Lien 

rykker opp som fast medlem. Son my vara foreslås Terje   

Dette ble enstemmig vedtatt. Styret blir da slik:  



Leder    Viktor Johnsen        Kvæfjord       på valg 2023  

Nestleder   Andreas Hay         Harstad       på valg 2023  

 Kasserer   Margareth Bakken       Harstad       på valg 2024  

Sekretær   Frode Bygdnes        Harstad       på valg 2023  

Styremedl.  Hugo Ingebrigtsen       Harstad       på valg 2023  

 Rolf Fredrik Bendiksen      Harstad       på valg 2024  

    Per Lien         Harstad       på valg 2024  

Varamedlem  Terje Jacobsen       Kvæfjord      på valg 2023  

  

Møtet hevet kl. 20:50  

  

  

  

  

Frode Bygdnes  referent  

  

  

  

  

  

Terje Jacobsen             Randi Sætrevik  

Protokollunderskriver           protokollunderskriver  

  

  

  


