
 

 
 

  

 
Protokoll landsmøte 2021 
Munn- og halskreftforeningen  
 

  

Møtetidspunkt:  
Torsdag 10.06.21  kl 16.00 – 18.00 
 

  

Møtested:  
Zoom  

  

Protokollfører: 
Carita Teien 

  

Antall stemmeberettigede: 16   

 
Styreleder Are Rydland åpnet møtet og ønsket velkommen. 
 
SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Styreleder spurte landsmøtet om det var noe å bemerke til innkalling og 
dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.  
Enstemmig godkjent. 
 
SAK 2 Valg av møteleder og referent  
Innstilling på møteleder: Thomas Axelsen 
Enstemmig godkjent. 
 
Innstilling på referent: Carita Teien  
Enstemmig godkjent. 
 
Thomas Axelsen overtok etter dette møteledelsen.  
 
SAK 3 Valg av to til å skrive under protokollen 
Innstilling på 2 personer til å undertegne protokollen: Samuel Hætta og 
Jannicke Devold 
Enstemmig godkjent. 
 
SAK 4 Landsstyrets årsberetning:  
Møteleder gikk gjennom noen av hovedpunktene i årsberetningen. 
 
Ann Karin Merket kommenterte at når det gjelder likepersonsarbeidet 
så er det ikke riktig slik det står i beretningen at det ikke har vært noe 
aktivitet etter mars. 

 



 

Innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsberetningen under 
forutsetning om at avsnittet om likepersonsarbeidet endres for å 
reflektere at det har vært noe aktivitet.  
Enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 5 Revidert regnskap med revisorberetning 
Elin Lilloe-Wall fra sekretariatet la frem årsregnskapet for 2020, 
balansen og eiendeler pr 31.12.2020 samt revisors beretning. 
 
Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes. 
Enstemmig godkjent. 
 
SAK 6 Budsjett 2019 
Elin Lilloe-Wall la frem budsjettet for 2021. 
Innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner budsjettet.  
Enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 7 Saker som er fremmet i rett tid 
 

1)  Landsstyret har lagt frem forslag om videreføring av godtgjørelsen til 

styrets medlemmer, på likt nivå og med lik fordeling som året før: 

Styreleder: 30.000; nestleder: 8.000.-; øvrige styremedlemmer: 3.000.- 

 

Innstilling til vedtak: forslaget om styregodtgjørelse godkjennes: 
Enstemmig godkjent. 
 
 

2)  Øst-Norge v/ Torbjørn Bull-Njaa fremmer følgende forslag til vedtak: 

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. 

Styreleder la fram følgende innstilling til vedtak: forslaget avvises. 
Forslaget ble avvist med 13 stemmer for, 2 imot og 1 blank. 
 

3)  Øst-Norge v/ Torbjørn Bull-Njaa fremmer følgende forslag til vedtak 

(videreført fra landsmøte 2020): 

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. 

Styreleder la fram følgende innstilling til vedtak: forslaget avvises. 
Forslaget ble avvist med 10 stemmer for og 6 imot. 
 

4)  Øst-Norge v/ Torbjørn Bull-Njaa fremmer følgende forslag til vedtak 

(videreført fra landsmøte 2020): 

Munn- og halskreftforeningens landsmøte 2020 vedtar følgende 

endring i vedtektenes § 7 Landsmøtet: 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». 

Styreleder la fram følgende innstilling til vedtak: forslaget avvises. 
Forslaget ble avvist med 13 stemmer for og 3 imot. 
 
SAK 8 Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2022:  
Vanlig medlem: 350.- 
Faglig støttespiller: 350.- 
Firma støttespiller: 600.- 
 
Enstemmig godkjent.  
  

Sak 9 Valg 

Møteleder fremla valgkomitéens forslag: 

Landsstyreleder 
Innstilling: Are Rydland velges for 1 år. 

Landsstyremedlemmer 
Innstilling: Chris Foss velges for 1 år. 
Innstilling: Harald Ophaug, Mari Ann Bidtnes og Trine Lise Jannang 
velges for 2 år. 

Marianne Lambech ønsket ikke gjenvalg. 
May Wettre Holthe ønsket ikke gjenvalg. 
Bjørn Fjærli var ikke på valg. 
Harald Markussen var ikke på valg.  
 
Alle de foreslåtte ble valgt hver for seg og ble enstemmig valgt. 
 
Landsstyret ser slik ut etter valget:                                                                                    
Are Rydland styreleder                    
Chris Foss 



 

Bjørn Fjærli 
Harald Ophaug 
Harald Markussen 
Mari Ann Bidtnes 
Trine Lise Jannang 
 
Sak 10 – Utnevnelse av æresmedlemskap 
 
Are Rydland ble tildelt æresmedlemskap. 
 
 
 
 
Oslo, 10/6-2021 
 
 
 
__________________                                          __________________ 
Samuel Hætta                                                       Jannicke Devold  
 
 
 
 
 

Jannicke Devold (1. Jul. 2021 09:19 GMT+2)
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