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Saksnummer 01/2022 Åpning og konstituering 
 
Til saken følger sakspapir på innkalling og forretningsorden. Se under.  
 
Forslag til vedtak:  

- Årsmøterepresentantene godkjennes 
- Innkalling godkjennes 
- Dagsorden godkjennes 
- Erik Fransson velges som møteleder 
- Årsmøte velger bisitter 
- Forretningsorden godkjennes 
- Rigmor Husøy, Kristin Kvadsheim og Sandra Selstad velges som tellekorps 
- Marlow Lokshall velges som referent 
- Hans Erik Tharaldsen og Linda Olsen velges som protokollunderskrivere.  

 

 

Dagsorden 
Det er to saker på dagsorden. I henhold til vedtektene §25.5 er det kalt inn til et ekstraordinært 

årsmøte, hvor saken som skal behandles er regnskap- ettersom den ikke ble godkjent på ordinært 

årsmøte.  

 Sak 1: Åpning og konstituering 

 Sak 2: Regnskap 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 
Det ble på ordinært årsmøte 24.2.22 bestemt at det skulle gjennomføres et ekstraordinært årsmøte 

for å behandle èn sak: regnskap 2021.  

Innkallingen ble videre publisert for medlemmer på lokallagets hjemmeside 3.3.22 og på Facebook 

4.3.22.  

Innkallingen til det ekstraordinære årsmøte er gjort i henhold til Mental Helses vedtekter §25.5, og 

styret i Mental Helse Kongsberg innstiller dermed på at årsmøtet godkjenner innkallingen 

Det presiseres også at det ekstraordinære årsmøte kun behandler saken som det ble opplyst om i 

innkallingen  (regnskap 2021), jmfr vedtektene §25.5 

 

Forretningsorden 
1. Medlemmer av lokallaget har etter vedtektene §27.2 tale, forslag og stemmerett under 

årsmøtet.  
2. Det sittende styret fra før årsmøtet 2021, har etter vedtektene §27.5 ikke stemmerett i sak 2: 

regnskap 2021 
3. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte, tale- og forslagsrett 
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4. Personer som forlater årsmøtet under forhandlingene, må levere delegatskiltet og 
stemmesedler til møteleder  

5. Årsmøte velger tellekorps, protokollunderskrivere, ordstyrer og referent  
6. Talere og forslagstillere tegner seg ved å vise delegatskiltet 
7. Innlegg er satt til to minutters taletid. Replikk settes til ett minutts taletid. Det gis to replikker 

per delegat. 
8. Årsmøtedeltagerne har rett til å holde innlegg inntil to ganger i samme sak 
9. Ordstyreren kan når som helst innføre begrensninger i taletid eller foreslå strek satt for 

debatten om en sak. 
10. Årsmøtet behandler kun de saker som er meldt til dagsorden ved innkalling til det 

ekstraordinære årsmøte, jmfr. Vedtektene §25.5.  
11. Alle endringsforslag skal fremmes skriftlig og leveres til ordstyreren.  
12. Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes til før votering 

av saken. Forslagstillere kan holde ett innlegg for hvert forslag som er fremmet innen fristen 
for å argumentere for forslaget.  

13. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden skal få ordet 
umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da 2 minutter. 
Replikker gis ikke til slike innlegg.  

14. Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny debatt og en andre 
avstemming. Dersom det fortsatt er stemmelikhet på andre votering, avgjøres saken ved 
loddtrekning (jfr. vedtektene §20.3). 

15. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.  
16. Ved valg skal dørene til møtesalen lukkes slik at ordstyreren har full oversikt over hvor 

mange med stemmerett som er til stede. Dette medfører ikke at de som er til stede uten 
stemmerett må forlate salen 

 

 

Saksnummer 2/2022 Regnskap for Mental Helse Kongsberg 
Saksfremleggelse ved Lena Martinsson, kasserer i MH Kongsberg 
 
Til saken følger sakspapirer- se under.  
 
Forslag til vedtak 
Regnskapet godkjennes 

 

Om saken 
Regnskapet til Mental Helse Kongsberg ble lagt frem på ordinært årsmøte den 24. februar 2022. 

Regnskapet ble da ikke godkjent etter innstilling fra revisorene. Revisorenes begrunnelse ligger som 

vedlegg til denne saken.  

I etterkant av det ordinære årsmøtet har styret i Mental Helse Kongsberg rettet opp i de feil og 

mangler som ble påpekt av revisoreri den først revisorberetningen. Det er innført bedre rutiner for 

billagsføring, styrevedtak på innkjøp og underskrifter på reiseregninger og utgiftsrefusjoner. 

I etterkant av dette arbeidet har revisorene sendt to nye revisorberetninger. Den siste ligger vedlagt i 

sakspapiret med kommentarer fra styret på de utbedringer som er gjort. 
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I den siste revisorberetningen kan vi lese at«… årsregnskapet ikke er avgitt i samsvar med vedtekter 

og gir ikke et rettvisende bilde av den finansielle stillingen i Mental Helse Kongsberg pr 31.12.2021». 

De begrunner det med to punkter:  

1) Gjennomgående mangler på vedtak 

2) Gjennomgående mangel på god bilagshåndtering og dokumentasjon  

 

Styret mener at konklusjonen revisorene trekker om at regnskapet ikke gir et rettvisende bilde av den 

finansielle stillingen til lokallaget, er feil. Styret henviser her til regnskap og budsjett, og mener at det 

gir et korrekt bilde av den finansielle stillingen til laget. Som revisorene selv også har påpekt, så er 

det ikke regnskapet i seg selv som har vært problematisk, men økonomirutinene til laget.Revisor 

hevder på bakgrunn av dette at årsregnskapet ikke er avgitt i samsvar med vedtekter, 

menvedtektene i Mental Helse regulerer ikke hvordan et årsregnskap skal føres. 

Revisorenes påpeker på gjennomgående mangel på god bilagshåndtering. Styret er enig i dette, men 

at det ikke skal være utslagsgivende for om hvor vidt et regnskap skal godkjennes eller ikke. Som vist 

i vedleggene har styret rettet opp i alle de 64 bemerkningene revisorene hadde til regnskapet. 

Styret innser at det har vært for dårlige økonomirutiner i laget, men at det nå er innført flere 

konkrete tiltak for å utbedre dette.Alle utlegg kan også dokumenteres med bilag, signert av to 

personer. Det er ingen bilag som mangler, og det er ingenting som tyder på misbruk av penger eller 

økonomisk mislighold. Alle midlene til Mental Helse Kongsberg er brukt i henhold til formålet. 

Styretmener at det derfor ikke er grunnlag for å ikke å godkjenne regnskapet. 

 

Forbedring av rutiner  

Etter revisorenes første og andre revisjon har også styret i Mental Helse Kongsberg tatt lærdom. De 

anser revisjonsberetningen gitt av Mental Helse Kongsbergs revisorer som god, og til hjelp for 

forbedring av økonomirutiner i laget. Her har styret i Mental Helse Kongsberg allerede iverksatt flere 

forbedringer som eksempelvis:  

- Fast rutine på at all pengebruk over kr. 2000,- skal skriftlig forankres og dokumenteres i 

styret gjennom tydelige styrevedtak, der det kommer frem: a) hva det skal brukes penger på, 

og b) hvor mye penger det skal brukes 

- Alle bilag legges kronologisk i kun en perm, og alle bilag signeres av to personer 

- Det tas i bruk refusjonsskjema for alle som har hatt utlegg for lokallaget. På refusjonsskjema 

skal det fremkomme a) formål med utlegget, og b) hvem som skal ha penger tilbakebetalt. 

Refusjonsskjema skal underskrives av to personer- i tillegg til personen som sendte inn 

refusjonskravet.  

- Regnskapsprogrammet AlphaReg og Mental Helses standariserte kontoplan tas i bruk 

- Lokallaget stenger overflødige bankkonti, inklusivt Vipps frem til bedre rutiner er på plass 

- Budsjettavvik må alltid forklares  
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Konsekvenser for lokallaget 

Dersom regnskapet ikke skulle bli godkjent, vil det få alvorlige konsekvenser for lokallaget og deres 

medlemmer. Styret i Mental Helse Kongsberg har erkjent feil og mangler, og allerede iverksatt tiltak 

for å bedre økonomirutinene. Videre har de vært imøtekommende, samarbeidsvillig og jobbet for å 

rette opp i det som har vært nødvendig. Styret vil videre vise til at de drifter et svært velfungerende 

lag, med høyt og godt aktivitetsnivå. Styret har styrt lokallaget etter de vedtak som er gjort på 

årsmøtet, og ønsker å fortsette jobben som årsmøtet har vist dem tillit til. Dersom regnskapet nå ikke 

skulle bli godkjent, så er det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at det handler om mistillit 

til styret. Ved et slikt utfall kommer styret derfor til å trekke seg fra sine verv, og stille sine plasser til 

disposisjon. De vil fungere i sine verv frem til det blir foretatt et nytt valg ved nok et ekstraordinært 

årsmøte. Valgkomiteen må i så fall forberede en ny innstilling, og det nye styret må som første 

oppgave få regnskapet 2021 godkjent på det som da blir lokallagets tredje ekstraordinære årsmøte i 

2021. Hvordan et nytt styre skal kunne klare å oppdrive vedtak fra 2021 for å få regnskapet 2021 

godkjent er uvisst.Om dette skulle bli utfallet, så kan det i beste fall få regnskapet 2021 godkjent, 

men vil ha sørgelige konsekvenser for laget da det går på bekostning av medlemmenes tilbud. Styret 

håper derfor at regnskapet nå kan godkjennes, og at de kan gå videre å fokusere på det som er viktig- 

nemlig medlemmene.  

 

Konklusjon 

Styret i MH Kongsberg anser at alle punktene fra revisorene er rettet opp i, og ser ingen grunn til å 

ikke godkjenne regnskapet.Manglende styrevedtak fra 2021 kan en ikke produsere i 2022, så det 

punktet får en ikke gjort noe med. Likevel viser styret til at dette ikke er vedtektsstridig, men en god 

økonomirutine som ikke var på plass i 2021, men som er iverksatt i 2022. Videre mener styret i MH 

Kongsberg at konklusjonen revisorene trekker om at regnskapet ikke gir et korrekt bilde av den 

finansielle stillingen til laget, er feil. Regnskapet 2021 gir et riktig bilde av lokallagets finansielle 

stilling, og pengene er brukt i henhold til handlingsplan og budsjett. Det er godt dokumentert i 

bilagene. Avvikene i budsjettet ble godt forklart på det ordinære årsmøteVårt forslag til vedtak er 

dermed at regnskapet godkjennes.  

 

Vedlegg 1: Revisorenes krav til godkjenning fra første og andre revisjonsberetning, med kommentar 

fra styret i MH Kongsberg 

 


