Protokoll

Årsmøte 2021 - Støtteforeningen for Harstad sykehus
I Harstad rådhus sin kantine den 1.juni 2021
Tilstede 12 stk.
Årsmøtet startet kl. 20:20 etter at Arve Kristiansen hadde holdt foredrag om øyesykdommer.
Leder Viktor Johnsen åpnet med å orientere om innkallinga. Årsmøtet godkjente innkallinga og
dagsorden.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konstituering
Beretning
Regnskap
Budsjett
Uttalelse
Valg

Sak 1) Konstituering
Leder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet. Dette ble vedtatt.
Som referent ble sekretær Frode Bygdnes valg.
Til å godkjenne protokollen ble Gunnhill Andreassen og Kirsten Evjen valgt.

Sak 2) Beretning
Leder leste opp styrets beretning for 2020 og kommenterte denne under vegs.
Årsmøtet godkjente styrets beretning.

Sak 3) Regnskap
Økonomiansvarlig Margareth Bakken la frem regnskapet for 2020 som viste et overskudd på kr.
1660,-. Regnskapet var revidert og anbefalt godkjent. Årsmøtet godkjente regnskapet ved
akklamasjon. Foreninga har nå en egenkapital kr. 98.692,-

Sak4) Budsjett
Økonomiansvarlig la frem et budsjett for 2021 som har et overskudd på kr. 3.200,Årsmøtet stilte noen spørsmål, men sluttet seg til det fremlagte budsjett.

Sak 5) Uttalelse
a)
Styret har fått inn forslag på en uttalelse fra Jens Holmboe. Ninni Korsmo leste denne opp. Styret
innstiller på at vi vedtar uttalelsen om spesialisthelsetjenesten som omhandler Helse- og
Omsorgsdepartementets ansvar.
Årsmøtet går enstemmig inn for denne.
b)
Ninni Korsmo la frem en uttalelse om øyeoperasjoner, og at de må gjøres ved Harstad sykehus.
Denne fikk og enstemmig tilslutning og ble vedtatt. Styret ble oppfordret til å ta kontakt med
foredragsholderen for konsultering av teksten.
Styret får i oppgave å renskrive og sende ut begge uttalelsene.
c)
Årsmøtet diskuterte planene ved nytt sykehus/utbygging av Harstad sykehus. Vi må være på vakt for
at utbygginga ikke blir en reduksjon i oppgaver ved sykehuset. Vi bør følge med. Og denne kampen er
viktig å involvere de politiske miljøet i vår region. Gunnhill Andressen foreslo at Støtteforeninga
utfordrer ordførerne i kommunene som har UNN Harstad som sitt sykehus. Styret i Støtteforeninga
vil følge dette opp.

Sak 6) Valg
Valgkomiteens leder Kirsten Evjen la frem innstilling på Mona Blix som nytt styremedlem til å erstatte
Ninni som ønsket å gå ut av styret. Resten av styremedlemmene som var på valg, hadde ønsket å
fortsette.
Sekretær Frode Bygdnes foreslo da at årsmøtet utvidet styret med en person og foreslo da Jens
Holmboe som styremedlem. Dette ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv
foruten leder som er årsmøtevalgt.
Møtet hevet kl. 21:45
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