
IJTNTAL HELSE

pROTOKOLL FRA ÅnSnn ØttTlL MENTAL HELSE ASKER

TID OG STED: 4. februa r lAZt kl. 18.00 Gamleskolen Spikkestad

Sak 1: Åpning/konstituering
Velkommen ved styret leder, navnefortegnelse over fremmØtte medlemmer med gyldig

medlemskap.
Til stede: 6 medlemmer, en observatØr og en representant fra fylkesstyret. Representant fra

fylket + to medlemmer deltok via teams.

8 stemmeberettiget.

1a): Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: lnnkalling og dagsorden godkjent

1b): Valg av mØteleder og sekretær for årsmøtet

Vedtak: Møteleder, Solveig Kjus. Sekretær, Wenche Steenstrup

1c): Valg av to protokollunderskrivere
Vedtak: Unni Fyrde og Michaela Ekblom, velges til protokollunderskrivere

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Leder Solveig Kjus gikk gjennom årsberetningen for perioden og det ble åpnet for spørsmål

og kommentarer.
vedtak: Årsberetning for Mental Helse Asker f or 2020 ble godkjent

Sak 3: RegnskaP og rekvisision
Kasserer Gørill Martinsen gikk gjennom regnskapet og det ble åpnet for spørsmål og

kommentarer.
Vedtak: Regnskapet for Mental Helse Asker for 2020 ble godkjent.

Regnskapet er revidert av 2 revisor. Rapport fra revisor, nådde ikke frem i tide. Årsmøte ber

styret sØrge for at revisorrapport legges ut på lokallagets hjemmeside senest innen utgangen

av uke 6

Sak 4: lnnkomne saker
lngen saker innkommet

Sak 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Leder Solveig Kjus presenterte styrets forslag til Handlingsplan for perioden, og det ble åpnet

for innspill og forslag.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner Handlingsplan for Mental Helse Asker for neste periode

Sak 5: Budsjett for inneværende kalenderår
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