
 

Protokoll, årsmøtet i Sarkomer 22. april 2015, 

 Sted: Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo 

 Møterom: Pausesalen 

Klokkeslett 17.00  

  Styreleder, Pål Nedrelid, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Pål 

Nedrelid ga ordet til daglig leder Frode Homb som formaliserte møtet. 

 

SAK 1:   Konstituering 

    

    a) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet 

Styret foreslo at også de som kun er registrerte medlemmer også fikk 

stemme ved årsmøtet. Ble enstemmig godkjent. 

 

b) Opptak av navnefortegnelsene 
Det ble foreslått at de opptatte navnefortegnelsene gjelder som 

dokumentasjon på at medlemmer i Sarkomer var til stede. Ble 

enstemmig vedtatt.  

 

Det var 17 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. 

 

c) Godkjenning av saksliste og innkalling 

   Sakslisten og innkallingen ble enstemmig godkjent. 

Det ble spurt om det var kommentarer til innkallingen eller sakslisten.  

Ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten. 

 

d) Valg av ordstyrer og leder av årsmøtet 

    Styret foreslo styreleder Pål Nedrelid som møteleder. 

     

   Pål Nedrelid ble enstemmig valgt.  

    

 

   e) Valg av protokollfører 

   Frode Homb ble foreslått som protokollfører. 

 

             Frode Homb ble enstemmig valgt.  

    

 

f) Valg av 2 til å undertegne protokollen 

    

Hilde Anette Heimark Pedersen og Eva Annette Litlabø ble valgt av   

 årsmøtet.  

 

    

   Årsmøtet ble dermed konstituert.  

 

 



SAK 2:  Årsberetning og regnskap 

   Pål Nedrelid gikk igjennom årsberetningen. Årsberetning ble 

enstemmig vedtatt. 

   

  Elin Maria Wall gikk igjennom regnskapet. Regnskapet ble 

enstemmig vedtatt. 

    

 

SAK 3: Endring av Sarkomers vedtekter; 

                        - I § 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: 

«Rett til familemedlemskap har alle som har eller har hatt sarkom 

og deres familie.» Enstemmig vedtatt. 

  - I §5 foreslås tatt inn hele setningen: «Fritt medlemsskap gir ikke 

demokratiske rettigheter i organisasjonen» Enstemmig vedtatt. 

  - I § 6 foreslås tatt inn hele setningen: «Sarkompasienter, tidligere 

sarkompasienter og pårørende skal alltid være i flertall i styret i 

Sarkomer» Enstemmig vedtatt. 

   

  Vedtektene med endringene ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 4:  Valg av nytt varamedlem i valgkomiteen; Astrid Jahr trer ut 

som varamedlem til valgkomiteen. Benkeforslag til nytt 

  varamedlem mulig. Ole Marius Archer ble foreslått som kandidat. 

    

   Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.  Ole  Marius 

Archer ble valgt ved akklamasjon. 

  

 

Sak 5:   Styrevalg; valgkomiteen innstiller Astrid Jahr, tidligere pasient, 

som nytt styremedlem. Astrid Jahr ble valgt ved akklamasjon. 

  

Jørn Evensen stiller til gjenvalg som styremedlem for 2 år. Jørn 

Evensen ble valgt ved akklamasjon.  

 

Synnøve Kristensen trer av og skal ikke gjenvelges. 

Anders Synstad trer av og skal ikke gjenvelges. 

 

Benkeforslag på Tatiana Pedersen som nytt styremedlem. 

Tatiana Pedersen ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6: Informasjon fra styret, ble ikke votert over. 

 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.48 

  

Protokollfører: Frode Homb, 22. 04. 2015 

 

 

Protokollunderskrifter: 

     

 

Hilde Anette Heimark Pedersen        Eva Annette Litlabø 

  


