Referat fra Årsmøtet Støtteforeninga Harstad Sykehus.
14 personer møtte på Årsmøtet til Støtteforeninga for Harstad Sykehus. Leder Håkon Brox åpnet
årsmøtet og ønsker de oppmøtte velkommen. Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste. Håkon ble
valgt til møteleder og Frode Bygdnes til referent for årsmøtet. Ninni Korsmo og Einar Johansen ble
påtok seg å skrive under protokollen.

Ordstyrer Håkon Brox mitt i bildet med referenten helt til venstre.
Sekretæren la frem styret sin beretning for året 2013. Antall medlemmer i 2013 har gått litt ned, men
styret har tatt tiltak og allerede nå i 2014 er vi flere medlemmer enn i fjor. Støtteforeninga er nå blitt
registrert i Brønnøysundregistrene og har fått organisasjonsnummer 913 005 635. Av sakene
foreninga har arbeidet med, kan nevnes både krav om ambulansehelikopter til vårt område og bedre
mammografitjeneste. Vi har fortsatt en del oppgaver vi må arbeide med som bedre psykiatritilbud og
kamp for lokal ledelse ved sykehuset. Vi må kontinuerlig forsvare de tilbudene et lokalsykehus kan gi.
Støtteforeninga er i år 10 år så beretninga ble også ei 10-års beretning.

Beretninga ble godkjent uten merknader. De kommentarene som kom var gode innspill til det videre
arbeidet.
Selv om året 2013 har gått med et lite underskudd, så viser regnskapet at foreninga har god økonomi
og trenger ikke å øke kontingenten.

Økonomiansvarlig Viktor Johnsen, stående til venstre, la fram regnskapet og budsjett for 2014 som
møteleder Håkon Brox fikk årsmøtet med på å godta.

Årsmøtet vedtok to uttalelser. Den første krever sommeråpen fødeavdeling. Vi krever et tilbud som
gir en forsvarlig tjeneste gjennom hele året. Den andre var at vi ønsker å forsvare lokalsykehusene, vi
trenger alle lokalsykehusene vi har. Nærhet og lokalkjennskap er en viktig faktor når krise og
katastrofer har skjedd.

Nestleder Gunnhill Andreassen leser opp styrets forslag til uttalelser

Årsmøtet gjenvalgte styret. Kirsten Evjen la frem valgkomiteens forslag. Leder ble Håkon Brox,
nestleder Gunnhill Andreassen, økonomiansvarlig Viktor Johnsen, sekretær Frode Bygdnes,
styremedlem Rita Lindbøl og Hugo Ingebrigtsen. Vara ble Per Lien.
Valgkomiteen og revisor ble det gjenvalg. Det er bra for en organisasjon å ha en pålitelig og
profesjonell revisor som Ole Stig Eidissen.

Årsmøtet var avvikla til kl. 20.10. Støtteforeninga for Harstad sykehus hadde så fått spesialist i
indremedisin og hjertesykdommer, overlege Siri Malm til å orientere foreninga om akutt
hjerteinfarkt, risikofaktorer og statistikk. Oppslag i avisene om at Harstad er på bunn og Tromsø på
topp, skyldes måten statistikken føres på og unøyaktigheter i føring av diagnoser. Det er heller ikke
like vilkår for registrering av innleggelser. Alt dette har slått negativt ut for Harstad og positivt ut for
Tromsø. Det er trykt å bli innlagt med akutt hjerteinfarkt i Harstad. Ikke minst med slike spesialister
som Malm på medisinsk avdeling.

Overlege Siri Malm forklarer hjertets funksjon
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