FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I AGDER
Protokoll fra årsmøte
Periode: 01.01.21 - 31.12.21
Tid:
Sted:
Til stede:

10. mars 2022 kl. 17.50-18.40.
Dyreparken Hotell, Kristiansand og Microsoft Teams.
Det møtte 12 personer fysisk og 5 personer digitalt, hvorav henholdsvis 11 og 5
personer var stemmeberettigede.

Årsmøtets forhandlinger:
Sak 01: Åpning med godkjenning av møteinnkalling.
Sak 02: Valg av møteleder.
Sak 03: Valg av årsmøtesekretær.
Sak 04: Valg av to personer som tellekorps.
Sak 05: Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokoll.
Sak 06: Styrets årsberetning.
Sak 07: Revidert årsregnskap.
Sak 08: Årsplan/arbeidsprogram.
Sak 09: Budsjett.
Sak 10: Innkomne saker.
Sak 11: Valg av styret: leder, nestleder, kasserer og to varamedlemmer.
Sak 12: Valg av revisor.
Sak 13: Valg av valgkomite til neste årsmøte.
Sak 14: Valg av delegater til landsmøte og ledermøter.
Sak 15: Avslutning.

Sak 01: Åpning med godkjenning av møteinnkalling.
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent.
Sak 02: Valg av møteleder.
Styret foreslo Jon Magnus Dahl som møteleder. Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
Sak 03: Valg av årsmøtesekretær.
Styret foreslo Elin Sunde som årsmøtesekretær. Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
Sak 04: Valg av to personer som tellekorps.
Ingunn K. Dahl og Hilde Haukom ble foreslått. Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
Sak 05: Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokoll.
Bente Kinn og Kjell Brennseter ble foreslått. Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
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Sak 06: Styrets årsberetning.
Møteleder refererte. Enstemmig godkjent.
Sak 07: Revidert årsregnskap.
Kasserer Tone I. Torp refererte. Regnskapet er godkjent av revisor og ble enstemmig
godkjent av årsmøtet.
Sak 08: Årsplan/arbeidsprogram.
Møteleder refererte. Fremmøtte ga positive tilbakemeldinger på årsplanen. Det ble ytret ønske
om å reise på flerdagers tur igjen. Styret bes ta med seg innspillene videre. Enstemmig
godkjent med innspill.
Sak 09: Budsjett.
Kasserer Tone I. Torp refererte. Fremmøtte kommenterte størrelsen på posten for gebyr.
Kasserer orienterte om at det har sammenheng med valg av bankkontotype og med
internkontroll (to personer godkjenner hver betaling). Enstemmig godkjent.
Sak 10: Innkomne saker.
Møteleder refererte styrets enstemmige forslag til endring i vedtektene § 5:
Nåværende vedtekter
“(...)
Medlemmene i styret skal være
hovedmedlemmer eller
husstandsmedlemmer.

Endringsforslag
“(...)
Medlemmene i styret skal være
hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer
eller æresmedlemmer.

Stemmerett har kun hovedmedlemmer og
husstandsmedlemmer som har betalt
kontingent for inneværende år.(...)”

Stemmerett har kun hovedmedlemmer,
husstandsmedlemmer og æresmedlemmer
som har betalt kontingent for inneværende
år.
(...)”

Styrets begrunnelse:
“Æresmedlemmer er (i ordlyden) ekskludert fra å sitte i styret. Praksisen fra hvem som ￼
rsmøtene godtar valgt er ikke i samsvar med vedtektene. Bør rettes opp i nå som flere i ￼Ag
er har blitt æresmedlemmer og for å sikre rekrutteringsmulighet.
Æresmedlemmer betaler kontingent tilsvarende den til enhver tid laveste tillatte kontingent
satt av Bufdir og er derfor tellende medlemmer på lik linje med hovedmedlemmer og ￼
usstandsmedlemmer.”
Enstemmig godkjent.
Sak 11: Valg av styret: leder, nestleder, kasserer og to varamedlemmer.
Møteleder refererte fungerende valgkomite sin innstilling.
Fungerende valgkomite sin innstilling ble enstemmig valgt i sin helhet.
Valg av styret ble seende slik ut:
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Valg for
periode
2021-2023

Verv

Eksisterende

Tar gjenvalg
eller ikke
Gjenstår 1 år.
Ja, 1 år.
Ja

Leder

2022-2024

Nestleder

2021-2023

Sekretær

Jon Magnus
Dahl
Hildur
Dybesland
Elin Sunde

2022-2024

Kasserer

Tone I. Torp

Ja

2021-2023

Styremedlem

Ikke på valg

2022-2023

Første
varamedlem

2022-2023

Andre
varamedlem

Reidar H.
Horrisland
Isabell-Theres
BjørnstadHøglund
Hilde Haukom

Innstilt

Valgt

Jon Magnus
Dahl, 1 år
Hildur
Dybesland

Jon Magnus
Dahl, 1 år
Hildur
Dybesland

Tone I. Torp

Tone I. Torp

Isabell-Theres
BjørnstadHøglund
Hilde Haukom

Isabell-Theres
BjørnstadHøglund
Hilde Haukom

Ikke på valg

Ja

Ja

Sak 12: Valg av revisor.
Ånen Sindland ble foreslått for 1 år. Ingen andre forslag. Enstemmig godkjent.
Sak 13: Valg av valgkomite til neste årsmøte.
Fungerende valgkomite hadde innstilt tre personer til valgkomitemedlemmer. Det manglet
innstilling til vervet som varamedlem. Ingen på årsmøtet meldte seg frivillig som varamedlem.
Fungerende valgkomite sin innstilling ble enstemmig godkjent.
Sak 14: Valg av delegater til landsmøte og ledermøter.
Årsmøtet gikk enstemmig inn for at styret står fritt til å utnevne delegater.
Sak 15: Avslutning.
Møteleder avsluttet årsmøtet og takket for tilliten. Ser frem til videre samarbeid.
Det ble deretter matpause før foredrag av Andreas D. Rosenberger, spesialfysioterapeut og
senterleder ved Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK), og lotteri. Arrangementet var
slutt kl. 20.40.

Elin Sunde / Jon Magnus Dahl

Protokollundertegnere:
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