Munn-og
halskreftforeningen

Protokoll landsmøte 2016
Munn- og hatskreftforeningen
Møtetidspunkt
Fredag 20.05.16 kl 17.00

—

19.00

Møtested
Scandic Bergen City hotell
Protokollfører:
Maria K. Hauso
SAK I Valg av moteleder, referent, 2 personer til å undertegne
protokollen, tellekorps.
Styreleder Ann Karin Merket åpnet møtet ved å ønske velkommen, og ba om et
minutts stillhet for de som har gått bort i år. Styreleder spurte landsmøtet om det
var noe å bemerke til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling på møteleder. Kåre Merket
Enstemmig valgt
Innstilling på protokollfører: Maria K. Hauso
Enstemmig valgt
Innstilling på 2 personer til å undertegne protokollen: lngeborg Skjervum og
Chris Foss
Enstemmig Valgt
Innstilling på tellekorps: Arild Dahle og Torgeir Riise
Enstemmig Valgt
Tellekorpset talte antallet stemmeberettigede:73
SAK 3 Årsberetning 2015:
Møteleder leste opp overskriftene i årsberetningen, og landsmøtet tok den til
etterretning. Protokolltilførsel under siste avsnitt, generelle betraktninger: Munnog halskreftforeningen arbeider ikke utelukkende for foreningens medlemmer.
Foreningen arbeider også for de som har fått eller kommer til å få hode
halskreft og deres nærstående, og for at færre skal få denne krefiformen. Styret
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vil arbeide videre med revidering av foreningens formålsparagraf, som bør
presiseres og utvides.
SAK 4 Godkjenning av årsregnskap 2015
Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2015 godkjennes
Enstemmig vedtatt
SAK 5 Budsjett og langtidspian
Ann Karin Merket la frem budsjettet og styrets langtidspian for 2016.
Innstilling til vedtak: Landsmøtet tar budsjett og Iangtidsplan til orientering.
Enstemmig vedtatt
SAK 6 Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten blir stående uendret.
Innstilling til vedtak: Landsmøtet setter kontingenten fra 1.1.2017 til kr 250.
Enstemmig vedtatt

SAK 7 Innkomne forslag, saker fremmet i rett tid:
Styret har fremmet forslag om vedtektsendringer under en rekke paragrafer i
vedtektene, herunder § 2, § 4, § 5, § 7 og § 13. Under § 13, foreslås ordet og
endret til eller pårørende. Under § 4, strykes setningen om familiemedlemskap,
da styret trekker forslaget for grundigere behandling og konsekvensutredning.
Enstemmig vedtatt.

SAK 8 Valg:
Landsstyre leder
Innstilling: Are Rydland velges for i år
Enstemmig valgt
Landsstyremedlemmer
Innstilling
Styremedlemmer velges for to år:
Chris Foss
Torgeir Riise
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Ove Korsnes
Styremedlem velges for ett år:
Ann Karin Merket
Enstemmig valgt
Styremedlemmene Marianne Lambech Pettersen og May Wettre Holthe er ikke
på valg.
Revisor: Morten Vieholmen, Deloitte Drammen velges som ny revisor.

Landsstyret ser slik ut etter valget:
Are Rydland styreleder
Ann Karin Merket
Marianne Pettersen
May Lillian Wettre Holthe
Ove Korsnes
Chris Foss
Torgeir Riise

Valg komiteen
Styrets forslag til valgkomite:

Johan Kåre Ås et år
Lillian Solberg to år
Hanna Olsen (ikke på valg)
Harald Storm Larsen (ikke på valg)
Enstemmig valgt

Oslo, 20/5-2016
lngeborg Skjervum

Chris Foss
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