
 

 
 

 

 
Protokoll landsmøte 2020 
Munn- og halskreftforeningen  
 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 1. juni – 1. juli 
 

 

Gjennomføring 
På grunn av Covid-19 ble landsmøte gjennomført pr e-post. Beslutningen ble tatt av 
landsstyre den 16. april og forslag til prosess med tidsplan ble lagt frem for delegatene 
uten innvendinger.   

 

Deltagere 
Valgte delegater fra syv lokalavdelinger (14 til sammen), og landsstyremedlemmene 
(7), ihht vedtektene  

 

Protokollfører: 
Carita Teien 

 

 
SAK 1 Valg av referent og to til å undertegne protokollen 
Innstilling på referent: Carita Teien 
Innstilling på to til å underskrive protokollen: Gerd Turøy og Samuel Hætta 
Vedtatt 
 
 
SAK 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagorden ble sendt ut til delegater og ledere for 
lokalavdelingene pr e-post. 
Innstilling til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 
Vedtatt 
 
 
SAK 3 Landsstyrets årsberetning  
Årsberetningen ble sendt ut pr e-post til delegater og ledere for 
lokalavdelingene pr e-post. 
Innstilling til vedtak: Årsberetningen for 2019 godkjennes 
Vedtatt 
 
SAK 4 Revidert regnskap med revisors beretning  
Regnskap og revisors beretning ble sendt ut pr e-post til delegater og 
ledere for lokalavdelingene pr e-post. 
Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2019 godkjennes 
Vedtatt 
 
 



 

SAK 5 Budsjett 2020 og langtidsplan 
Budsjett for 2020 ble sendt ut pr e-post til delegater og ledere for 
lokalavdelingene pr e-post. 
Forslag til innstilling: Landsmøte tar budsjettet til orientering, og 
langtidsplanen utsettes tilet mer egnet tidspunkt. 
Vedtatt 
 
SAK 6 Saker som er fremmet i rett tid 
Ved utgangen av fristen for innsendelse av saker var gått ut, var det 
sendt inn følgende saker: 
 

1) Fra delegatene i lokalavdeling Nord-Norge: 
«I forbindelse med utdanning av likepersoner har vi et ønske om at 
Kreftforeningen overtar jobben. De kan sørge for en grunnutdannelse av alle 
likepersoner uavhengig av hvilken krefttype man representerer, og den vil da 
være lik for alle likepersoner. Man kan samtidig få utdannelsen kvalitetssikret. 
Slike kurs kan etter vår mening gjerne foregå regionalt» 

 
Innstilling til vedtak: Styret er positive til forslaget og har følgende forslag 
til vedtak: Landsmøtet stiller seg bak forslaget og gir landsstyret mandat til 
å forfølge saken.  

Vedtatt 
 

2) Fra Torbjørn Bull-Njaa, delegat og leder i lokalavdeling Øst-Norge: 
Om medlemmenes rett til å delta i Munn- og halskreftforeningens  
sentrale beslutningsprosesser – forslag om vedtektsendring 
 

Innsenderen foreslår følgende vedtak: 

 
a) Munn- og halskreftforeningens Landsmøte 2020 vedtar følgende tilføyelse i  

Munn- og halskreftforeningens vedtekter, paragraf 7 «Landsmøtet», nytt ledd 

innskytes etter nåværende avsnitt 2 om landsmøtets sammensetting:  

 

Medlemmer som ikke tilhører noen lokalavdeling, deltar i valgprosessen 

gjennom innkalling til delegatvalgmøte. Møtet velger det fastsatte antall 

delegater med varadelegater ut fra en kandidatliste basert på loddtrekning.  

 

Landsforeningens valgkomite er ansvarlig for listen. Hvis ingen møter, er 

loddtrekningen gjeldende.  

 
b) Munn- og halskreftforeningens Landsmøte 2020 vedtar følgende tilføyelse i 

Munn- og halskreftforeningens vedtekter, paragraf 7 «Landsmøtet», nytt 
avsnitt innskytes foran nåværende avsnitt 3 om saker som ønskes fremmet:  
 
Foreningens medlemmer gjøres kjent med årsmøtets saksliste, styrets 

beretning og regnskap i tide til å fremme saker for behandling for årsmøtet. 

Bekjentgjørelsen kan gjøres via foreningens nettsted evt andre digitale 



 

media/plattformer. 

 

c) Forslag om Redaksjonell endring:  
Siste setning i nåværende paragraf 7, tredje avsnitt, lyder: «Endelig saksliste 
sendes de påmeldte medlemmene senest 14 dager før landsmøtet.  

 

Foreslås endret til  

«Endelige saksdokumenter sendes delegatene senest 14 dager før 

landsmøtet 

 

Innstilling til vedtak: 

Ledd a) og b) i forslaget utsettes til landsmøtet i 2021. Vedtektsendringene 

krever en grundig diskusjon og en avstemningsprosedyre som ikke er egnet for 

den ekstraordinære modellen som landsmøtet i år må gjennomføres etter. Det 

er i innkallingen tatt forbehold om dette. 

Ledd c): Styret stiller seg bak forslaget og anser det som det som 

ukontroversielt at en slik redaksjonell endring føyes til vedtektene.   

Vedtatt 

 

Kommentar: 

Ad. ledd a): Styret vil i neste periode fortsette sitt arbeid med å få alle 

medlemmene tilsluttet en naturlig geografisk fordeling. 

Ad. ledd b): Styret vil gjennomgå prosedyrer for innkalling til landsmøtet ut fra 

ønsket om å skape et bredt engasjement og gode tidsfrister til å ta opp saker. 

 
3) Fra Torbjørn Bull-Njaa, delegat og leder i lokalavdeling Øst-Norge: 

Fordeling av innbetalt medlemskontingent mellom lokalavdelingene og 

sentralforeningen.  

 

Innsenderen foreslår følgende vedtak: 

Innkomne midler fra årlig innkommet kontingent til Munn- og halskreftforeningen 

tilbakeføres med 50 % til foreningens lokale avdelinger i samsvar med de enkelte 

avdelingenes betalende medlemsmasse.  

 

Innstilling til vedtak: 

Saken utsettes til landsmøtet i 2021. Den reiser prinsipielle spørsmål som 

ikke er egnet til å bli behandlet etter den ekstraordinære modellen som 

gjelder for årets landsmøte.  

Vedtatt 

 
4) Fra Torbjørn Bull-Njaa, delegat og leder i lokalavdeling Øst-Norge: 

Om landsstyrets rettigheter i landsmøtet  

  

Innsenderen foreslår følgende vedtak: 

Følgende forslag til endring i vedtektenes § 7 Landsmøtet foreslås:  

Første setning i annet avsnitt om landsmøtets sammensetning, endres fra 

«Landsmøte er sammensatt av landsstyret og valgte delegater fra 



 

lokalavdelingene», til «Landsmøtet er sammensatt av valgte delegater fra 

avdelingene». 

   

Styrets innstilling: 

Saken utsettes til landsmøtet i 2021. Den reiser prinsipielle spørsmål og 

forutsetter en vedtektsendring som ikke er egnet til å bli behandlet etter den 

ekstraordinære modellen som gjelder for årets landsmøte.  

Vedtatt 

 

5) Fra landsstyret: 
Styret fremmer sak om godtgjørelse for styret. Forslaget er at dagens ordning 
videreføres. (Styreleder 30.000.-, nestleder 8.000.-, øvrige styremedlemmer 
3.000.-) 
Innstilling til vedtak: Styret godtgjøres likt som tidligere.  
Vedtatt 
 

 
SAK 7 Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2021. 
Innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. 
Vedtatt 
 
SAK 8 Valg 

Valgkomitéens innstilling var som følger: 

Landsstyreleder 
Innstilling: Are Rydland velges for 1 år. 

Landsstyremedlemmer 
Innstilling: Chris Foss gjenvelges for 1 år. 
Innstilling: Bjørn Fjærli gjenvelges for 2 år. 
Innstilling: Harald Markussen velges som nytt landsstyremedlem for 2 
år. 
 
Forslag til innstilling: De innstilte velges som foreslått. 
Vedtatt 
 
Landsstyret ser slik ut etter valget:                                                                                    
Are Rydland (styreleder) – Sjøvegan                   
Chris Foss – Oslo 
Bjørn Fjærli – Valsøybotn 
Marianne L. Pettersen – Oslo               
May Lillian Wettre Holthe – Oslo 
Harald Ophaug – Opphaug 
Harald Markussen – Nord-Norge 
 



 

Valgkomité 
Landsstyret har ved flere anledninger forsøkt å finne kandidater til 
valgkomiteen uten å lykkes. 
Forslag til innstilling: Landsstyret får mandat til å velge 
valgkomite. Styrene i lokalavdelingene oppfordres sterkt til å 
komme med forslag til kandidater. 
Vedtatt 
 
 
 
 
 
 
1/7-2019 
 
 
 
 
___________________                                _________________   
Samuel Hætta                                               Gerd Turøy 
 
 


