
Protokoll:  

Årsmøtet 2018 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus 

20.mars 2018 kl. 19.00, auditoriet på sykehuset. 

 

Dagsorden:   1) Konstituering 

   2) Beretning 

   3) Regnskap m revisjonsberetning 

   4) Budsjett 

   5) Uttalelser/vedtak 

   6) Valg 

Fungerende leder Ninni Korsmo ønsket de 14 personene som var møtt opp, 

velkommen. Hun satte årsmøtet presist19.00 da det ikke kom noen 

innvendinger på innkallinga, og startet med å hilse til årsmøtet fra leder Håkon 

Brox. 

SAK 1) Konstituering 

Som møteleder ble Ninni Korsmo valgt, som referent ble sekretæren, Frode 

Bygdnes, valgt. Som protokollunderskrivere ble Dan Terje Nytrem og Bjarne 

Helme valgt.  

Sak 2)  Beretning 

Ninni Korsmo la frem beretninga for 2017 som også ble vist på storskjerm.  Det 

ble en diskusjon om lokal ledelse, men ingen innvendinger til beretninga 

fremkom. Denne ble enstemmig godkjent. 

Sak 3)  Regnskap med revisorberetning 

Kasserer Viktor Johnsen la frem regnskapet med godkjent revisorberetning. 

Inntektene hadde vært kr. 18.177,- og utgiftene kr. 13.380,- dvs et overskudd 

på kr. 4797,-. Det fremkom ingen innvendinger hverken på regnskapet eller på 

balanseregnskapet som viste en egenkapital på kr. 152.285,-. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 



Sak 4)  Budsjett  

Kasserer la frem forslag til budsjett for 2018. Budsjettet bygger på same 

aktivitet som siste år og er satt opp med et overskudd. Styret har ikke foreslått 

kontingentøkning, jfr. beretninga. Årsmøtet tar budsjettet til orientering. 

Sak 5)  Uttalelser 

Styret la frem følgende forslag til uttalelse: 

 Støtteforeninga for Harstad sykehus krever folkevalgt styring av helseforetakene. 

Sykehusene var tidligere styrt av folkevalgte da fylkeskommunen driftet spesialisthelsetjenesten. 

Etter helseforetaksreformen fra 2001 har spesialisthelsetjenesten bygd opp et urimelig stort 

byråkrati som også har fjernet seg fra folket. Vi har sett det med lederlønninger og sluttpakker som 

stikker av med helsekronene.  

Det siste signalet på at vi har fått et nytt arrogant toppskikt for helseforetakene, er Helse Nord sin 

utplukking av styrer til de 5 foretakene i landsdelen. Her satte Helse Nord til side alle innstillinger fra 

folkevalgte organ i Troms. Fylkestinget anbefalte Arnfinn Sundsbø, mens Helse Nord valgte å hente 

inn Ansgar Gabrielsen fra Oslo. Å hente inn Oslo-folk til å lede styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge, er i seg selv provoserende.  

Bare for UNN-styret er hele 4 av styrets medlemmer hentet utenfra UNN sitt geografiske område. 

Det viser at Helse Nord ikke tenker på reiseutgifter og kostnader ved styring av helseforetakene. 

Dette er kostnader som spesialisthelsetjenesten ikke hadde da den var under fylkeskommunen. 

Det kan se ut som at Helse Nord bevist unngår å hente inn folk med lokalpolitisk erfaring. Det er 

direktører i offentlige og private selskaper som her er blitt håndplukka. Støtteforeninga er redd for at 

disse ikke vil prioritere helsepolitikk fordi det kan gå ut over deres toppjobber i f.eks. Norsk Hydro, 

Barents Naturgass, Fjord Marin Holding, Mo Industripark m.fl. Helse Nord har plukket ut folk som har 

forventninger til høye honorarer. Representanter for den menige mann og kvinne på gata, er det ikke 

funnet plass til.  

At dette er i ferd med å bli et lukket styre, kan en og se på at det er funnet grunn til å putte inn flere 

fra andre helseforetak. UNN har fått viseadministrerende direktør fra Helse Bergen, Haukeland, inn i 

styret. I tillegg er Helse Nord RHF representert med ett medlem eller observatør i hvert styre.    

Helse Nord har med sitt valg av nye styrer, svekket tilliten til befolkninga. Støtteforeninga krever 

folkevalgte personer inn i styrene. 

Uttalelsen ble diskutert og årsmøtet sluttet seg enstemmig til denne.  

Sak 6)  Valg 

Valgkomiteen ved Kirsten Evjen la frem følgende forslag: 

Leder    Håkon Brox  gjenvalg      2018 

Styremedlem Ninni Korsmo ikke på valg  2017 – 2018 

Styremedlem Viktor Johnsen gjenvalg  2018 – 2019  



Styremedlem Frode Bygdnes  ikke på valg  2017 – 2018  

Styremedlem Hugo Ingebrigtsen  ikke på valg  2017 – 2018  

Styremedlem Margaret Bakken  ny   2018 – 2019  

Varamedlem Per Lien   gjenvalg     2018 

Det ble stemt over hver enkelt kandidat. Valgkomiteen sitt forslag ble alle 

enstemmig vedtatt. 

Etter valgte takket fungerende leder  styremedlem Rita Lindbøl som nå gikk ut 

av styret. Siden hun ikke var tilstede, var det sendt blomster hjem til henne. 

Ninni takket også Merlene Johnsen for sin innsats med medlemslistene. 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.55. Etter årsmøtet holdt overlege Niels Erik Krum-

Hansen foredrag om kreftbehandling ved sykehuset. 

 

 

Ref. Frode Bygdnes /s. 

 

Protokollunderskrivere: 

 

 

 

 

Dan Terje Nytrem /s.                            Bjarne Helme  /s. 

 

 

 


