
 

Styremøte Blærekreftforeningen  

 
30.04.2020 kl.18.00 SKYPE 

 

De som var med: Tore, Anita I, Knut-Arne, Liv-Kirsten, Svein og Anita ER 

 

Referent AnitaER 

 

SAK  Vedtak: 

SAK 1/4 Signering av regnskapet 2019 Regnskapet har vært problematisk å få 
ferdigstilt ettersom vår regnskapsfører 
har vært syk i lang tid. Den som tok 
over hadde liten kunnskap om vår 
forening og vårt regnskap.  
Revisor var også ny av året (skjønt i 
samme firma, BDO) Det ble ikke 
optimalt. En post- Drift, andre 
kostnader, har blitt en samlepost på 
997.000 kroner. Dette ser ikke videre 
bra ut. (Det som ligger inne er trolig 
prosjektet til forskerne) Mangler 
fotnoter. Anita sjekker dette opp.  

SAK 2/4 RR har via advokat sendt inn en 
stevning mot foreningen. Vi må 
svare på denne innen 14 dager. 
Hva gjør vi? Se vedlagt mail fra 
Tore. 

Ulempene ble vurdert opp mot det 
faktum at RR trolig vil ta ethvert forlik 
som en seier og kunne ødelegge mye 
for foreningens anseelse. Et 
enstemmig styre valgte å ta saken 
videre via advokat, siden det ikke er tvil 
om at denne avskjedigelsen var 
begrunnet og ble håndtert riktig. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



 

Hei,                       30.04.2020    

 

Til behandling i dag har vi stevningen mot foreningen fra tidligere daglig leder Ranveig 

Røtterud.  

 

Jeg vil gjennomgå saken i detalj i møtet, men her er noen punkter etter samtale med vår 

advokat, Kaja Kaarby i DLA Piper: 

 

Etter at man har mottatt en stevning (som dere har fått tilsendt på epost), har man tre uker til 

å inngi et svar. Dette svaret er det dommeren bruker til å avgjøre saken, og er det viktigste 

dokumentet fra vår side. Vår frist er pt 18. mai. 

 

Etter at vi har svart, vil det være noen runder frem og tilbake med såkalte prosesskriv, hvor 

partene kommer med klargjørende og utfyllende opplysninger.  

 

Saken vil trolig komme opp om 6-12 måneder 

 

Det er foreningen som er saksøkt, ikke enkeltpersoner eller styremedlemmer.  

 

Saken vil trolig gå over to fager. Vitner tilstede. En fagdommer, og to meddommere.  

 

Det er fremsatt et forslag om rettsmegling. Advokaten anbefalte ikke dette, med mindre vi 

har noe å gi 

 

Kostnad for foreningen vil kunne bli rundt 200 000 kr, men usikkert beløp. Dette får man 

tilkjent om man vinner saken. 

 

Etter å ha bedt om en vurdering av hvor sterkt saken står, sier hun at så lenge vedtaket fra 

årsmøtet er gyldig, og vårt påfølgende styrevedtak, så er det liten tvil om at hun har opptrådt 

grovt illojalt.  

 

Det vil være en stor jobb å forberede et svarbrev. Ressurskrevende for styret. All 

dokumentasjon som kan være relevant må oversendes.  

 

Styret må ta stilling til om man ønsker å inngå et forlik i en rettsmekling, eller om man vil ta 

saken.  

 

Min anbefaling til styret er at det er vanskelig å "gi motpart rett", all den tid hun har opptrådt 

så illojalt og ødeleggende. Men jeg vil gjerne høre deres vurderinger. 

 

Hilsen Tore 

 


