
                                   

Saksliste årsmøtet 2020 

Mental Helse Oslo 

Tid og sted: 3.september Thon Hotel Conference  

 

Sak 1:  Åpning/konstituering 
Velkommen ved interimsstyret leder Umar Ashraf 
Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap/stemmerett  
 
1a): Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
 
1b): Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet  
 
Jill Arild foreslås til møteleder og Tom Guldberg foreslås som sekretær 
 
1c) Fastsettelse av forretningsorden  
Møteleder går gjennom forretningsorden 
 
1d): Valg av to protokollunderskrivere  
 
Årsmøtet foreslår, og velger, to protokollunderskrivere 
 
1e): Valg av tellekorps  
 
Martine Michelsen, Jørn Rossland og Memoona Saleem foreslås som tellekorps 
 
 
Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden og revidert regnskap for forrige kalenderår 
 
Umar Ashraf går gjennom årsberetningen for ordinær årsmøteperiode (2019 frem til februar 
2020). Åpning for spørsmål og kommentarer.   
 
Årsberetningen er behandlet godkjent av interimsstyret. 
 
Årsberetningen ble behandlet av Sentralstyret som er Mental Helse Oslos juridiske styre i sak 
25/20 og ble da vedtatt godkjent.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetningen.  
 
 
Aina Kaupang går gjennom revidert regnskap og det åpnes for spørsmål og kommentarer.  
 



                                   
Regnskap for 2019 samt revisjonsberetningen er behandlet og godkjent av interimsstyret. 
 
Regnskap for 2019 samt revisjonsberetning ble behandlet og vedtatt godkjent av 
Sentralstyret i sak 25/20.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2019.   
 
 
 
Sak 3: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret 
Sentralstyrets representant presenterte forslag til honorar for kommende styreperiode og 
det blir åpnet for innspill og forslag. 
 
Forslag til honorar er behandlet og godkjent av interimsstyret. 
 
Forslag til honorar ble behandlet av Sentralstyret og godkjent i sak 25/20.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til honorering.  
 
 
Sak 4:  Saker foreslått etter § 18.4 (innkomne saker) 
Ingen innkomne saker 
 
 
Sak 5:  Handlingsplan til neste ordinære årsmøte 
Umar Ashraf presenterer forslag til Handlingsplan for perioden (frem til årsmøtet 2021) og 
det blir åpnet for innspill og forslag.  
 
Forslag til handlingsplan er behandlet godkjent av interimsstyret. 
 
Forslag til honorar ble behandlet av Sentralstyret og godkjent i sak 25/20.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til handlingsplan.  
 
 
Sak 6:  Budsjett for inneværende kalenderår 
Umar Ashraf presenterer forslag til budsjett og det åpnes for innspill og forslag.  
 
Forslag til budsjett 2020 er behandlet godkjent av interimsstyret. 
 
Forslag til budsjett 2020 ble behandlet av Sentralstyret og godkjent i sak 25/20.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett.  
 
 
Sak 7:  Valg 



                                   
Mental Helse Oslo har i 2019 samt deler av 2020 vært i en ekstraordinær situasjon. 
Sentralstyret behandlet forslag til kandidater i sak 41/20 og innstiller i hht fremlagt 
saksdokument.  
 
7a): Fylkesstyret med varaer 
 
7b): Ledermøtet med varaer 
 
7c): Landsmøtet med varaer 
 
7d): Valgkomite 
Sak om valgkomite er behandlet av interimsstyret samt i Sentralstyret sak 41/20.  
 
Innstillingen til vedtak: Årsmøtet gir fullmakt til det nye styret i Mental Helse Oslo å 
oppnevne en valgkomite. 
 
 
 
 
 


