Protokoll for årsmøte 2020 i Blærekreftforeningen
Årsmøtet ble avhold digitalt, mellom 06.06 til 20.06. kl. 09.00. Møte i etterkant av årsmøtet kl
12.00

Åpning av møtet/ Konstituering
Sak 1 Godkjenning av deltakere:
Det deltok 34 stemmeberettigede medlemmer.
Dessuten deltok: 0 andre

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Innkalling og saksliste og forretningsorden godkjent

Sak 3 Valg av dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne
protokollen.
Valg av møteleder(e)
Vedtak: som møteleder ble Tore Langballe valgt.
Valg av sekretær/referent
Vedtak: som sekretær ble Anita Eik Roald valgt.
Valg av protokollunderskriver
Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Liv-Kirsten Tønnessen og Olav Rognlien valgt.

Sak 4 Godkjenning av årsberetning
Årsberetningen ble på forhånd sendt ut til alle medlemmer. Den har også ligget tilgjengelig i
stemmeportalen.
Vedtak: Årsberetning ble godkjent (En avstod fra å stemme)

Sak 5 Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport
Regnskapet og revisors rapport har ligget tilgjengelig i stemmeportalen.
Vedtak: Regnskapet og revisjonsrapporten ble godkjent (En avstod fra å stemme)

SAK 6 Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter
Styret har fremmet to forslag til vedtektsendringer:
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a) § 2 – i vedtektenes punkt fire foreslår vi at ordet «likemannstreff» endres til
likepersonstreff» osv.
b) § 8 – Avsnitt tre lyder i dag: «Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede
medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved skriftlig
fullmakt.» se dokumenter punkt 6 i saksliste.
Begge har ligget tilgjengelig for medlemmene.
Ordskifte: En hadde stemt imot, denne fikk ordet i møtet og ble glad for at han, etter å ha lest
forslaget en gang til, hadde misforstått og støttet likevel denne endringen.
Vedtak: a) ingen innvendinger, forslaget ble vedtatt b) Forslaget ble vedtatt (En stemte imot)

Sak 7 Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet
• Styret har ikke fremmet noen øvrige saker innen fristen

Sak 8 Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet
• Ingen saker er fremmet fra medlemmene innen fristen

Sak 9 Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
Styrets forslag til kontingent for 2020: Ordinært medlem 275 kr, familiemedlem 125 kr.
støttemedlem 200 kroner
Vedtak: kontingentreguleringen ble enstemmig vedtatt

Sak 10 Vedta Blærekreftforeningens budsjett
Budsjettet har ligget tilgjengelig i stemmeportalen.
Ordskifte: Anita redegjorde kort for hvordan budsjettet er satt opp og poengterte at
Kvinnenettverket selvsagt skal tilgodesees også i 2020, men at den posten ligger innbakt i
«andre arrangement».
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt (en avstod fra å stemme)

Sak 11 Valg:
a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer til styret . c) Godkjenne styrets
forslag til ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til
valgkomiteen

Vedtak:
a) Leder ikke på valg, Tore D. Langballe fortsetter
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b) Liv-Kirsten Tønnessen var den eneste på valg i år, og hun stilte ikke til gjenvalg. Styret
ønsket utvide styret med ett medlem. De to som stilte til valg var Elin Schive og Hans Petter
Isaksen.
Vedtak: Valgkomiteens innstillig ble vedtatt (en avstod fra å stemme), og vi ønsker Elin og
Hans-Petter velkommen. Takker samtidig Liv-Kirsten for hennes gode engasjement og
innsats de siste årene.
c) Styrets forslag til ny ekstern revisor:
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt (en avstod fra å stemme)
d) Medlemmer til valgkomiteen:
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Audhill Sund fortsetter ett år til, sammen med
Stina Buan (en avstod fra å stemme)

Det nye styret består etter årsmøtet av følgende:
Leder

Tore D. Langballe

2019

Nestleder

Knut-Arne Jørgensen

2019

Styremedlem

Anita Ihlang

2019

Styremedlem

Svein Laberg

2019

Styremedlem

Elin Schive

2020

Styremedlem

Hans Petter Isaksen

2020

1. Varamedlem

Audhill Sund

2020

2. Varamedlem

Bernt A. Andersen

2020

Møtet ble avsluttet 20.06. kl. 12.45
Sign

Dato

Stine Buan

Sign

Dato

_ Olav Rognlien

Sign

Dato

_ Anita E. Roald Refererent.
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