
Protokoll 

Årsmøtet Støtteforeninga for Harstad Sykehus 
Tirsdag 19.mars 2019 kl. 19:00 i Auditoriet UNN Harstad. 

Før Årsmøtet hadde Støtteforeninga fått anestesioverlege Rolf Arne Iversen til å innlede om 

akuttmedisinske system ved UNN Harstad, og pga plan om innsamlingsaksjon, holdt Andreas 

Nordgård orientering om 3-D Laparoskopi til årsmøtet. 

16 personer var tilstede ved foredrag og oppstart av årsmøtet. Årsmøtet startet kl. 20.30 etter en 

kort pause. Ninni åpnet Årsmøtet med å holde 1 min stillhet for leder Håkon Brox sin bortgang. 

Deretter delte hun ut pingvin-nål til Per Lien og Frode Bygdnes for 15 år i styret og til Hugo 

Ingebrigtsen for 10 år i styret.  

 

1) Konstituering 

Innkalling til Årsmøtet var gjort med brev til alle medlemmene, samt kunngjort på foreningas 

hjemmeside og facebookside. Innkallinga ble godkjent. 

Ingen andre forslag på møteleder fremkom, så Ninni ledet møtet. Frode Bygdnes fikk i oppgave å 

skrive protokollen. Randi Steinli Pedersen og Morten Norwich fikk i oppgave å skrive under på 

protokollen.  

 

2) Beretning 

Leder Ninni Korsmo gikk gjennom beretninga som var lagt frem skriftlig og på prosjektor. Det kom 

ikke noen innvendinger til denne. Beretninga ble godkjent. 

 

3) Regnskap og budsjett 

Kasserer Viktor Johnsen gikk gjennom regnskapet og budsjett. Årsmøtet påpekte at foreninga hadde 

god økonomi tross minkende aktivitet og medlemsmasse. Regnskap og budsjett ble godkjent. 

 

4) Vedtak/uttalelser 

Styret ved sekretær Frode Bygdnes foreslo at Støtteforeninga skulle starte en innsamlingsaksjon for 

3D LAPAROSKOPI ut fra de opplysningene som fremkom om behov for denne ved UNN Harstad. 

Årsmøtet sluttet opp om forslaget til kronerulling.  

Rolf Bendiksen foreslo at foreninga gikk inn med 75 tusen som startkapital til denne kronerullinga. 

Randi Steinli Pedersen foreslo 50 tusen. Rolf sitt forslag på kr. 75.000,- ble vedtatt.  

Styret får i oppgave å lage pressemelding og starte denne kronerullinga.  

Årsmøtet ønsket også en uttalelse mot sommerstengt fødeavdeling. Styret får i oppgave å lage en slik 

uttalelse. Leder får i oppgave å kontakte sykehusledelsen og høre om sommerstenging gjelder flere 

avdelinger. I så fall må uttalelsen ta det med. 



 

5) Valg 

Valgkomiteens leder Kirsten Evjen la frem forslaget som var gjenvalg på de som var på valg, samt at 

Andreas Hay kommer inn i styret. Dette ble vedtatt. Årsmøte valgte så Viktor Johnsen som ny leder i 

foreninga. Styret konstituerer seg selv. Slik ble da styret: 

Leder  Viktor Johnsen 

Styremedlem  Ninni Korsmo 

Styremedlem Frode Bygdnes 

Styremedlem  Hugo Ingebrigtsen 

Styremedlem  Rolf F Bendiksen 

Styremedlem  Margareth Bakken 

Styremedlem  Andreas Hay 

Varamedlem  Per Lien. 

 

Årsmøtet hevet kl. 21:00 

 

 

 

 

Referent Frode Bygdnes 
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Randi Steinli Pedersen        Morten Norwich 


