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Sak 1r Åpninglkonstituering
Landsieder, jill Arild ønsket alle velkommen og overlot ardet til styrets leder. Det
bie foretatt navnefartegnelse overfremmøtte medlemmer med gyldig
medlemskap

. godkjenning av innkallirrg og dagsorden

Vedtak: lnnkailing og dagsorden godkjent

. Valg av nnøteleder og sekretær for årsmøtet

Vedtak: Abdurrehman Khan velges til møteleder og Erik Fransson velges til
sekretær

. Fastsettelse avforretningsorden

Vedtak Forretningsorden god(ent

. ValS av to protokollunderskrivere

Vedtak: Liv Oline Røst og Hans Erik Tharaldsen velges til protokollunderskrivere.

" Valg av tellekorps

Vedtak: Bjørn Steinar Hansen, Linda Olsen og Åhlam Asha veiges til tellekorps

§ak 2: Årsmelding far årsmøteperioden
Møteleder gikk gjennom årsberetningen for perioden. Styreleder leste opp
sluttord fra beretningen. Det ble åpnet for spørsmålog kommentarer.

vedtak: Årsberetning for Mental Helse Kongsberg for 2021 ble godsent



Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Møteleder gikk gjennom revidert regnskap og det ble åpnet for spørsmål og
kommentarer. Det ble fremrnet forslag fra en av delegatene orn å stemme for å
ikke godtqenne regnskapet for Mental Helse Kangsber gZA21. Av 23
stemmeberettigede stemte 4 blankt, 10 lor ikke å godkjenne og g for å

godkjenne regnskapet.

To delegater ønsket følgende protokolltilførsel: «uenig i bruk av revisjansrappart
av ikke årsmøtevulgte revisarer og utbetating for kr Saa\,-far denne jabben»

Vedtak: Regnskapetfor Mental Helse Kongsbergfor202l ble ikke godkjent

§ak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Styreleder presenterte forslag til endring av styrehonorar. Det ble fremrnet
forsiag om å stemrne over å beholde dagens satser av styrehonorar. 1 1

delegater stemte for å beholde dagens ordning mens 5 delegater stemte for
styrets forslag til endring.

Vedtak: Fastsetting av styrehonorar endres ikke.

5ak 5: §aker foreslått etter § 18.4 eller 25.4

lngen saker er foreslått

§ak 6: Handlingsplan tllneste ordinære årsmøte

Vedtak: Handlingsplanen far 2022 ble godkjent

§ak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

Vedtak: Budsjett for 2A22 ble godkjent

Sak 8: Valg

Valgkomiteens leder, Line Calmeyer redegjorde for innstilling til styret for Mental
Helse Kongsberg207,2.

tnnstilling tilstyret i Mentql Helse Kongsberg ZAZZ

Leder:Turid Gundersen
Nestieder: Randi Opedal

Sekretær: Jon Egi I G rønnevik
Kasserer: Lena Martinsson
Studieleder: Gu nn-Ma rit Vel ikov

lkke på valg
På valg

På valg

lkke på valg

lkke på valg

Velges for 2 år



Styremedlenr: Leon Michael Larsen
Styremed lem: Kam illa Kvamsda I

Styremedlem: Per Ugelstad

Ny

Ny

På valg

Gjenvalg
Gjenvalg

Gjenvalg

Gjenvalg

Gjenvalg

Velges for 2 år

Velges for 1 år

Velges for 1år

Velges for 1år

Velges for 1år

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Det ble fremmet mistillitsforslag fra delegat Brita Ryevad mot leder Turid
Gundersen og kasserer Lena Martinsson. Forslaget ble korrigert til å gjelde alle i

styret i Mental Helse Kongsberg2}2l. Mistiilitsfarslaget ble avgjort mecj skriftlig
votering.

'!2 delegater stemte for mistillit mot styret.
13 delegater stemte mot mistillit og for valgkomiteens innstilling til nytt styre
3 delegater stemte blankt"

SekretærJon Egil Grønnevik meddelte i etterkant av avstemr-ningen at han
trekker seg fra sitt verv.

Vedtak: Styret i Mental Helse Kongsber giZA22 består av:

Leder:Turid Gundersen
Nestleder: Randi Opedal
Kasserer: Lena Martinsson
Stud ieleder: Gunn-Marit Velikov
Styremed lem: Leon l',4irhael Larsen
Styremed lem : Kam illa Kvamsda I

Styrerned lem: Per Ugelstad

Styretfår fullmakt til å utnevne ny sekretær.

tnnstilling tilvalgkamitd i Mental Helse Kangsberg Z0ZZ

Leder: Line Calmeyer
Medlem: Asbjørg Ruud

Varamedlern: Rita Helen Uverud

Vedtak: Valgkomiteen i Kongsberg2A22 bestårav Line Calmeyer{leder),Asbjørg
Ruud (nredlem) og Rita Helen Uverud (varamedlem)

tnnstilling til revisorer i Mentsl Helse Kongsberg Z02Z

lrene Eggar Grønnevik
Brita Ryevad

Det kom benkeforslagfra delegat Per [ndre Ugelstad om å bruke statsautorisert
revisor far 2022. Dette ble tatt opp til votering. 15 stemte for valgkomiteens
innstilling, 8 stemte for ekstern revisor og 5 stemte blankt.



vedtak: Revisorer i Mental Helse Kongsberg2a2? består av rrene tggar
Grønnevik og Brita Ryevad.

Det ble frennmet forslag fra delegat lngebjørg Brandbu om å utføre periodisk
kontroll av regnskap og bilag 1-2 ganger i året. Honorar settes til kr 2000,- per
revisor. Dette ble enstemmig vedtatt av delegatene.

Vedtak: Det utføres periodisk kontroll av regnskap 1-2 ganger per år og revisor
mottar kr 2000,- hver i honorar.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Kongsberg innen 6 uker.
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