
Protokoll 

Årsmøtet Støtteforeninga Harstad Sykehus 

Onsdag den 22. mars 2017, kl. 19.00 i Auditoriet UNN Harstad. 

Tilstede: Med styret møtte 14 personer ved oppstart, 2 kom til under sak 2. 

 

I forkant av årsmøtet var det planlagt ei orientering om vedlikeholds og moderniseringsplaner for 

sykehuset. Sekretær Frode Bygdnes kunne opplyste at eiendomssjefen hadde meldt avbud pga 

sykdom, derfor ville denne orienteringa om vedlikeholdsplanene for sykehuset bli utsatt til etter 

påske. Sekretæren orienterte litt om hvorfor styret ønsket en slik orientering. 

Leder Håkon Brox åpnet årsmøtet kl. 19.16 med å plassere Støtteforeninga i en nasjonal 

sammenheng før han startet konstitueringa. 

Sak 1. Konstituering 

Leder orienterte om kunngjøring av årsmøtet, både med brev til medlemmene, annonse i avisa og 

omtale i sosiale media. Innkallinga ble godkjent og årsmøtet satt. 

Sak2. Valg av funksjoner 

Som møteleder foreslo salen Håkon Brox. Ingen andre forslag kom frem, og han ble valgt. 

Som referent ble Frode Bygdnes foreslått. Han ble valgt. 

Til å underskrive protokollen ble Kjell E. Pedersen og Eva Ursin foreslått. De ble begge valgt. 

Dagsorden for årsmøtet ble godkjent. 

Sak 3. Beretning. 

Beretninga fra styret ble delt ut. Årsmøtet tok pause for at deltagerne skulle kunne få lest igjennom 

denne. Møteleder tok så opp avsnitt for avsnitt. 

Spørsmål om onkolog under styrearbeid ble stilt pga uklar formulering. Denne ble forklart og godtatt. 

Siste setning under Lokal ledelse, ble strøket. 

Beretninga ble godkjent med denne strykinga. 

Sak 4. Regnskap. 

Kasserer Viktor Johnsen la frem regnskapet. Regnskapet ble godkjent med revisors beretning. 

Sak 5. Budsjett.  

Viktor Johnsen la frem et budsjett med et overskudd på kr. 2490,-. Budsjettet ble godkjent. 



Sak 6. Uttalelse. 

Styret fremmet følgende uttalelse: 

 Støtteforeninga for Harstad Sykehus protesterer på at rehabiliteringsavdelingen ved UNN 

Harstad planlegges redusert med 1/3. Denne spesialiserte rehabiliteringsavdelinga ved vårt sykehus 

består i dag av 13 senger. De ti siste årene har vist at det er behov for denne avdelinga i den størrelse 

og kapasitet som den nå har. Denne avdelinga trengs for det området den i dag betjener. Avdelinga 

har god rekrutering av fagfolk. Pasienter melder om stor tilfredshet med ei velfungerende og 

nødvendig avdeling.  

Forslaget fra UNN om å flytte 1/3-del av avdelinga til Tromsø fra og med 2018, kan vi ikke finne oss i. 

Dette er en utvikling for å bygge opp UNN Tromsø på bekostning av vårt lokalsykehus. Slik 

sentralisering vil ramme pasienter i vårt område som dermed vil bli pålagt unødig reise for 

behandling. Konsekvensen kan fort bli færre behandlinger for spesialisert rehabilitering. Det vil føre til 

dårligere langtidsresultat, høyere hjelpebehov og dermed dårligere livskvalitet for pasienter med 

behov for denne spesialiserte rehabiliteringen. 

Denne ble diskutert og enstemmig vedtatt. Årsmøtet anmodet det nye styret til å sende den til alle 

kommunene som hører til UNN Harstad, og samtidig formidle vedtaket fra Harstad kommune med 

oppfordringen om å gjøre lignende vedtak. 

Sak 7. Kontingent. 

Styret viser til beretninga og vil ikke foreslå kontingentøkning. Kontingenten blir som tidligere, 

enstemmig vedtatt. 

Sak 8. Valg 

Valgkomiteen ved Kjell E Pedersen fikk ordet. Valgkomiteen hadde ikke fått noen til å ta ledervervet, 

heller ikke noen nye medlemmer til styret hadde de klart å få. Valgkomiteen foreslo enten 1) 

utsettelse eller 2) gjenvalg. Det sittende styret hadde diskutert denne situasjonen og ville innstille til 

årsmøtet at leder og styremedlemmene ble gjenvalgt, og at styre konstituerte seg selv.  

Gunnhill Andreassen argumenterte for at nye folk skulle få plass i styret. Ninni Korsmo foreslo Rolf 

Bendiksen. Årsmøtet gikk så til avstemming. 

Leder Håkon Brox,  valgt for 2017 

Styremedlemmer  Rolf Bendiksen,   valgt for 2017 og 2018 

   Frode Bygdnes,  valgt for 2017 og 2018 

   Hugo Ingebrigtsen,  valgt for 2017 og 2018 

Årsmøte valgte så Ninni Korsmo som nestleder. 

Som styremedlem ble Per Lien gjenvalgt for 2017.  



Etter valget ønsket leder Rolf Bendiksen velkommen i styret. Kasserer Viktor Johnsen takket leder for 

innsatsen med en liten gave og nestleder Gunnhill Andreassen fikk blomster siden hun nå gikk ut av 

styret. 

Møtet hevet kl. 20.30 

Referent Frode Bygdnes /s. 

Protokollunderskrivere: 

Eva Ursin /s.      Kjell E. Pedersen /s. 

  


