Protokoll
Støtteforeninga for Harstad Sykehus - Årsmøtet avholdt 18.mars 2015 kl. 19.00 på Auditoriet
Oppmøtte: 13 personer.
SAK 1) Åpning
Håkon åpna årsmøtet presis kl. 19.00 og ønsket folk velkommen. Han orienterte om innkallinga som
har gått ut i form av postbrev til alle medlemmer, videre er årsmøtet kunngjort på facebookgruppa
for Harstad Sykehus. I tillegg har det vært huskeannonse i Harstad Tidende. Årsmøtet godkjente
innkallinga og leder kunne sette årsmøtet. Følgende dagsorden ble godkjent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning ved Håkon Brox
Konstituering, valg av møteledelse, referent m.m.
Styrets beretning
Regnskap med revisjonsberetning
Budsjett for 2015
Forslag/vedtak /uttalelse
Kontingent
Valg

Leder presenterte styret og foreninga sin formålsparagraf.
SAK 2) Konstituering
Leder spurte forsamlinga etter forslag på møteleder og sekretær for årsmøtet. Salen foreslo Håkon
Brox til møteleder og Frode Bygdnes til referent. Dette ble vedtatt ved akklamasjon. Til å skrive under
protokollen ble Ninni Korsmo og Kjell Karlsen valgt.
SAK3) Beretning
Sekretæren leste opp beretninga til styret. Denne ble vedtatt enstemmig uten merknader.
SAK4) Regnskap
Kasserer la frem regnskapet og forklarte postene. Revisorberetning som anbefalte regnskapet, ble og
lest opp. Årsmøtet godkjente regnskapet med revisorberetninga. Regnskapet viste et årsoverskudd
på kr. 22.696,SAK 5) Budsjett.
Budsjettet som ble lagt frem, ble av kasserer korrigert med 5-tusen mer på konferanser og 5-tusen
mindre på arrangement. Med denne endringen ble budsjettet vedtatt med et årsoverskudd på kr.
5.500,SAK 6) Uttalelse
Styret la frem forslag til støtteuttalelse til Aksjonsgruppa for Narvik Sykehus om å holde føden åpen
hele året. Denne uttalelsen ble vedtatt enstemmig.

SAK 7) Kontingent
Styret innstilte på å ha kontingenten uendra. En ønsker lav kontingent og heller mange medlemmer.
Årsmøtet sluttet seg til å beholde dagens kontingent for alle gruppene.
SAK 8) Valg.
Leder foreslo gjenvalg på de som var på valg. Dette ble enstemmig vedtatt.
Leder Håkon Brox,
valg for 2015
Nestleder Gunnhill Andreassen
valgt for 2015 - 2017
Kasserer Viktor Johnsen
ikke på valg (2014 – 2016)
Sekretær Frode Bygdnes
valgt for 2015 - 2017
Styremedlem Rita Lindbøl
ikke på valg (2014 – 2016)
Styremedlem Hugo Ingebrigtsen
valgt for 2015 - 2017
Varamedlem Per Lien
valg for 2015

Årsmøtet var ferdig med forhandlingene kl. 19.40 og overlege dr. med. Ann Ragnhild Broderstad fikk
ordet for å snakke om: Lindrende behandling (palliasjon), samhandling i praksis og også
kompetanseheving for kommunene.
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