
  
 

ÅRSMØTEREFERAT 2020 

20. februar på psykiatrisk dagsenter i Svolvær 
 

 
 

SAK 1: Åpning/konstituering 
 

● Tilstede: Jorid, Simon, Leif, Lillian, Birgit, Randi, Bente, Jorunn og Espen 
● Innkalling og dagsorden godkjent 
● Bente velges til møteleder og Espen til referent. Med akklamasjon 
● Fastsettelse av forretningsorden 
● Randi og Jorunn velges til protokollunderskrivere. Med akklamasjon 
● Tellekorps velges i løpet av møtet ved behov 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
SAK 2: Årsberetning for årsmøteperioden 
Bente leser årsberetningen 2019. Litt diskusjoner rundt støtte til dagsenteret fra lag og 
foreninger, fordi oppstillingen av tallene kan misforstås. Årsberetning rettes mht dette. 
Vedtak: Opplest og godkjent med akklamasjon 
 
SAK 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår 
Randi legger frem revidert regnskap. Økonomien i laget er god med en saldo på ca 97800,- 
kroner pt. Det er et overskudd sammenlignet med samme tid i fjor på ca 20.000,- kroner. 
Vedtak: Opplest og godkjent med akklamasjon 
 
SAK 4: Saker foreslått etter § 18.4 eller § 25.4 
Ingen innkomne saker. 
 
SAK 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøtet 
Her nevnes tur til Ørnes i september, dagstur til Harstad i juni, kafè en gang i mnd og 
markaturer i regi aktivitetsgruppa. Styret tar dette til videre behandling. 
Vedtak: Til orientering 
 
SAK 6: Budsjett for inneværende kalenderår. 
Kommer senere pga tekniske problemer. 
 
 



 
SAK 7: Valg 
Valgkommiteen bestående av Jorid, Hilde og Solveig, har et forslag som legges frem for 
årsmøtet av Jorid. Det er som følger: 
 
Styret 
Espen Kløften - gjenvelges for 2 år  
Hanne Pettersen - har 1 år igjen  
Bente Iversen - gjenvelges for 2 år 
Randi Frantzen - har 1 år igjen 
Birgit Jensen - har 1 år igjen 
Astrid Eilertsen - velges for 2 år 
 
Varamedlemmer 
Jorid Kolstad - gjenvelges for 1 år 
Jorunn Larsen - gjenvelges for 1 år 
Hilde Ovesen - gjenvelges for 1 år 
 
Revisor 
Jan Kolstad - gjenvelges for 1 år 
 
Valgkomite 
Jorid Kolstad, Hilde Ovesen og Solveig Frantzen gjenvelges for 1 år 
 
Forslag til styreverv:  
Espen Kløften blir leder  
Hanne Pettersen blir sekretær 
Bente Iversen blir kasserer 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med akklamasjon. 
 
 
Møtet hevet.  
Ref.: EK 
 
 
Protokollunderskrivere:  
 
 
 
 
__________________                          ___________________ 
Randi Frantzen                                      Jorunn Larsen 
 
 

 


