
Protokoll landsmøte 2015

i Munn-og

halskreftforeningen

Møtetidspunkt Møtested
Lørdag 06.0615 kl 1630— 1800 Holmenkollen Park Hotell

Oslo
Protokollfø rer:
Maria K. Hauso

SAK i Valg av møteleder, referent, 2 personer til å undertegne
protokollen, tetlekorps.
Styreleder Ann Karin Merket åpnet møtet ved å ønske velkommen, og ba om et
minutts stilihet for de som har gått bort i år. Styreleder spurte landsmøtet om det
var noe å bemerke til innkalling og dagsorden. Dette ble godkjent uten
bemerkninger.

Innstilling på møte/eder: Kåre Merket
Enstemmig valgt

Innstilling på protokollfører: Marla K. Hauso
Enstemmig valgt

Innstilling på 2 personer til å undertegne protokoflen: Torbjørn Bull-Njaa og Kan
Kristiansen
Enstemmig valgt

( Innstilling på tellekorps er Arild Dahie og Tor Wold
— — Enstemmig valgt

Tellekorpset talte antallet stemmeberettigede:82

SAK 2 Landsstyrets årsberetning
Kåre Merket gikk gjennom årsberetningen for 2014 ved å lese overskriftene for
hvert avsnitt. Det ble påpekt en ombrekkingsfeil i avsnittet «Forholdet til
Kreftforeningen». Dette ble rettet under møtet.

Landsmøtet tok beretningen med nevnte retteIse til etterretning.
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SAK 3 Revidert regnskap med revisjonsberetning
Elin WaII gikk gjennom regnskapet for 2014.
Konklusjonen på revisors beretning ble lest opp.

Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2014 godkjennes
Enstemmig vedtatt

SAK 4 Budsjett og langtidspian
Ann Karin Merket la frem budsjettet for 2014

Innstilling til vedtak: Landsmøtet tar landsstyrets langtidspian til orientering.
Enstemmig vedtatt

SAK 5 Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten blir stående uendret.

Innstilling til vedtak: Landsmøtet setter kontingenten fra 1.1.2016 til kr 250.
Enstemmig vedtatt

SAK 6 Innkomne forslag, saker fremmet i rett tid
A) Kommentar til protokollen for 2014: Møteleder ba om at Iandsstyrets forslag i
protokollen for 2014 om at styret skal tilstrebe sende ut regnskapet med
sakspapirene, tas med som en protokolitifførsel til landsmøtet 2015.

B) Det foreligger et innsendt forslag; en vedtektsendring fra landsstyret.

Saken er et tillegg til § 13:

«Alle betalende medlemmer skal få invitasjon til aktiviteter i sin lokalavdeling på
like betingelser». Styret begrunnet sitt forslag, og det ble åpnet for diskusjon.

Torbjørn Bull-Njaa fremmet forslag om utsettelse av saken, for å gi anledning til
en bredere diskusjon i organisasjonen. Utsettelsesforslaget fikk 11 stemmer og
falt.

Styret ba om en kort pause for å diskutere saken. Styret opprettholdt sitt forslag,
men endret Drdlyden til: «Alle medlemmer skal få invitasjon til alle aktiviteter i
sin lokalavdeling på like betingelser».

Det ble votert over styrets forslag, vedtatt mot 7 stemmer.
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Følgende vedtaksendring protokollføres
§ 13 blir da lydende slik:

§ 13 — Lokalavdelinger
Medlemmer i Munn-og halskreftforeningen er automatisk medlem i den
lokalavdeling de geografisk tilhører. Dersom praktiske hensyn tilsier noe annet,
kan medlemskapet etter den enkeltes ønske likevel knyttes til en annen
lokalavdeling.

Ingen kan være medlem i mer enn en lokalavdeling.

Lokalavdelingen er samlingspunkt for Munn-og halskreftforeningens
medlemmer i regionen gjennom bl.a. medlemsmøter, felles turer og andre
arrangement.

Alle medlemmer skal få invitasfon til alle aktiviteter i sin lokalavdeling, på like
betingelser.

Lokalavdelingen skal følge opp landsforeningens arbeid på det lokale plan.
Lokalavdelingenes vedtekter tilpasses standardvedtekter.
Landsforeningen støtter avdelingsarbeidet økonomisk.

SAK 7 Valg:
Landsstyreleder

Innstilling: Ann Karin Merket valgt for i år (gjenvalg)
Enstemmig valgt

Landsstyremedlemmer

Innstilling

Styremedlemmer velges for to år:

Marianne Pettersen

MayWettre Holthe

Enstemmig valgt

Styremedlem velges for ett år:

Ida Elstad

Enstemmig valgt
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Styremedlemmene Ove Korsnes, Are Rydland og Asbjørn Kongshavn er ikke
på valg i år.

Landsstyret ser slik ut etter valget:
Ann Karin Merket styreleder
lda Elstad styremedlem
Marianne Pettersen styremedlem
May Lillian Wettre Holthe styremedlem
Are Rydland styremedlem
Ove Korsnes styremedlem
Asbjørn Kongshavn styremedlem

Valgkomiteen
( Valgkomiteens forslag til valgkomite:

Ole Kåre Kvernsmyr (leder) ikke på valg
Johan Kåre As ikke på valg
Hanna Olsen for 2 år (ny)
Harald Storm Larsen for 2 år vara (ny)

Enstemmig valgt

Oslo, 6/6-2015

Torbjorn Bull-Njaa Karl Kristiansen

sign.
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