
Årsmøte 2017



3 Innkalling til årsmøte

4 Årsberetning 2016

8 Regnskapet 2016

Resultatregnskap s. 8
Balanse s. 10
Noteopplysninger s. 12

17 Revisors beretning

Vedtektsendringer

19 Innstilling til valg

20 Notater

Innhold



Årsmøte 2017  3  

Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4., Oslo
(Fra inngangen til hotellet fra Oslo S, er det første rom til venstre etter inngangen på den siden)

Dato og tid: 23. mai, 2017, kl: 18:00-20:00.

1 Konstituering

2 Regnskap og årsmelding for 2016

3 Vedtektsendringer

4 Styrevalg

5 Innkomne saker

AGENDA

Påmelding til årsmøtet og forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes til: 
info@sarkomer.no

Sakspapirer sendes påmeldte årsmøtedeltakere 14 dager før årsmøtet.

Det blir servert mat og drikke.

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte i Sarkomer
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Årsberetning 2016

Kort resymé: 
Sarkomer satte ny medlemsrekord i 2016. 442 
betalende medlemmer er den nye rekorden. 
Den 19. til 20. februar avholdt også styret 
og daglig leder den årlige strategisamlingen 
på Sundvolden hotell. Der ble det bestemt 
at vi skulle spille inn en informasjonsfilm/
kampanjefilm om sarkom. Filmen ble ferdig til 
fagdagen og pasientdagen Den store kule dagen. 
Filmen ble redigert og gikk påsken 2017 på 
reklamevisningene i helligdagene på en rekke 
kommersielle tv-kanaler. 1. juli 2016 reviderte 
vi også daglig leders kontrakt slik at han ble 
oppjustert i stillingsprosent og lønn til 75 
prosent stilling. Dette besluttet vi fordi daglig 
leder jobbet en del overtid. For en fullstendig 
gjennomgang av året 2016 vises det til denne 
lenken; 

Virksomhetens art:
Sarkomer er en norsk pasient- og 
likepersonsorganisasjon med postadresse og 
hjemmekontor i Prost Stabels vei 660, 2019 
Skedsmokorset. Foreningen har c/o-adresse: 
Sarkomer c/o Orgservice, Thomles gt. 4, 0270 
Oslo. Sarkomer er også en støtteforening som 
har tilbud til pårørende og etterlatte.

Foreningens virksomhet er definert av 
vedtektene - sist endret på årsmøtet 22. april 
2015 - som medførte en strategi- og målplan 
vedtatt februar 2016 på Sundvolden hotell, 
og arbeidskontrakten av 01. 07. 2016 til daglig 
leder. 

Foreningen hadde per 31. 12. 2016 ingen 
lokallag.

Følgende personer har sittet i Sarkomers styre 
i 2016 og frem til årsmøtet 23. mai 2017:
• Aanes, Sissel. Etterlatt ung, Nord-Norge og 

Vestlandet
• Brunvoll, Kaja. Tidligere pasient, Østlandet
• Evensen, Jørn. Pårørende ung, Østlandet
• Granlien, Synnøve. Fagperson, Østlandet
• Jahr, Astrid. Tidligere pasient, Østlandet
• Nedrelid, Pål. Tidligere pasient, styreleder, 

Østlandet
• Næss, Lars Ole. Tidligere pasient, Østlandet*
• Pedersen, Tatiana Litvinenko. Tidligere 

pasient, Østlandet
• Våde, Charlott Maria. Fagperson, Østlandet

Valgkomiteen i Sarkomer:
• Angeltvedt, Jan Aksel. Tidligere pasient, 

Vestlandet
• Hornkjøl, Inger. Pårørende, Østlandet
• Nystad, Bjørn Hofflund. Tidligere pasient, 

Østlandet

Varamedlem:
• Archer, Ole. Pårørende, Østlandet

*Lars Ole Næss gikk bort i mars 2017. Våre tanker 
går til hans familie og pårørende.

Forutsetninger for fortsatt drift og 
redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere 
den fremtidige utviklingen
Foreningen hadde et underskudd i regnskapet 
for 2016. Underskuddet var planlagt fordi 
vi skulle lage en kampanjefilm, oppgradere 
nettside med Gi gave-funksjon, lage bedre 
medlemsblad og arrangere en bedre pasientdag 
Den store kule dagen i 2016.

Foreningen har fortsatt litt egenkapital og skal 
også drifte med et lite underskudd også i 2017 
for å gjøre mest mulig for å oppnå målene i 
formålsparagrafen vår. Foreningen skal jobbe 
med å få nye inntektskilder i 2017.

http://www.sarkomer.no/2016-for-
sarkomer-medlemsblad-
medlemsrekord-og-kampanjefilm/

http://www.sarkomer.no/2016-for-sarkomer-medlemsblad-medlemsrekord-og-kampanjefilm/
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Foreningen er assosiert medlem av 
Kreftforeningen som gir Sarkomer et årlig 
driftstilskudd og foreningen mottar også et 
årlig driftstilskudd fra BUFdir. Foreningen har 
en regnskapsfører og en revisor.

Medlemmene, årsmøte og medlemsblad
Sarkomer oppnådde 442 betalende medlemmer 
for 2016. Dette tallet er bekreftet av revisoren 
vår. Årsmøtet 2016 ble avholdt 10. mai i 
Dronning Eufemias gate på Thon Hotell Opera. 
12 stemmeberettigede møtte opp. I tillegg 
var en representant fra Orgservice tilstede. 
Kreftforeningen var også tilstede.

Lars Ole Næss ble valgt inn som nytt medlem 
i styret, og Jan Aksel Angeltvedt takket av som 
styrerepresentant. Charlott Maria Våde, Pål 
Nedrelid, Kaja Brunvoll, Synnøve Granlien og 
Sissel Aanes ble alle gjenvalgt ved akklamasjon.

Pål Nedrelid ble gjenvalgt ved akklamasjon som 
ny leder av foreningen. 

Sarkomer har svart på henvendelser fra 
medlemmer og arrangert pasientdagen Den 
store kule dagen 2016 for medlemmene våre. 
Mer om denne dagen senere i dokumentet. 
Sarkomer har formidlet kontakter mellom 
pasienter/medlemmer og høyt ansette 
sarkomspesialister nedover i Europa.

Vi har også gitt ut tre nyhetsbrev/medlemsblad. 
Nyhetsbrevet fikk navnet «Sarkomen» i 2015, 
og i 2016 ble det et medlemsblad.

Les de tre numrene i 2016 her; 

Administrasjon, planlegging, styremøter og 
forenings formalia
Året 2016 begynte med strategisamlingen for 
styret på Sundvolden. Der ble det bestemt at 
daglig leder skulle gå opp i stillingsprosent 
etter hvert som vi fikk se hvor mye overtid 
daglig leder jobbet. Fra 1. juli ble den vurdert til 
sammen med fast stillingsprosent til å utgjøre 
en 75 prosent stilling og innført i kontrakten 
med daglig leder. 

Daglig leder hadde fra før en 66 prosent stilling, 
men arbeidsmengden og oppgavene var blitt 
større og flere det siste året. Styret hadde også 
ambisjoner om å få til mer for medlemmene og 
sarkomsaken. 

Foreningen bruker Orgservice for 
medlemshåndtering (medlemsregister 
og henvendelser til og fra medlemmer), 
koordinering av utsendelser, regnskapstjenester 
og konsulentvirksomhet. 

Vi brukte også Orgservice, Tomy Hoang og 
vår webdesigner til å utforme bedre nettsider 
i 2016, og å opprette en Gi gave-funksjon på 
nettsiden vår. Sarkomer mottok gaver for over 
40 000 kroner i 2016.

Sarkomers styre avholdt 5 styremøter i 2016, 
inkludert strategisamlingen på Sundvolden 
og en styresamling og omvisning på Senter 
for bein- og bløtvevssvulster ved Haukeland 
universitetssykehus i desember. Les mer om 
sistnevnte her; 

Vi startet også i 2016 planleggingen av 
vårt Mentorskapsprogram. Les mer om 
Mentorskapsprogrammet her; 

Daglig leder har skrevet arbeidslogg gjennom 
hele 2016 og denne kan vises til medlemmene 
dersom de lurer på noe. 

http://www.sarkomer.no/sarkomen-les-
siste-nytt-om-ewings-sarkom/

http://www.sarkomer.no/er
-sarkom-arvelig-finnes-det-en-
trondheimsmodell/

http://www.sarkomer.no/kan-en-
blodprove-gi-et-tidlig-svar-om-
tilbakefall-av-sarkom-en-genforsker-
svarer/

http://www.sarkomer.no/haukeland-
med-unik-sarkombehandling-i-norden/

http://www.sarkomer.no/
mentorskapsprogrammet/

http://www.sarkomer.no/sarkomen-les-siste-nytt-om-ewings-sarkom/
http://www.sarkomer.no/er-sarkom-arvelig-finnes-det-en-trondheimsmodell/
http://www.sarkomer.no/kan-en-blodprove-gi-et-tidlig-svar-om-tilbakefall-av-sarkom-en-genforsker-svarer/
http://www.sarkomer.no/haukeland-med-unik-sarkombehandling-i-norden/
http://www.sarkomer.no/mentorskapsprogrammet/
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Endelig fikk også Sarkomer igjen møte våre 
gode støttespillere i Kreftforeningen til 
samarbeidsmøte i november 2016. Vi ble enige 
om en ny samarbeidsavtale, slik at vår forening 
kan drifte etter vedtekter og mål i mange år til.

Interessepolitisk arbeid, brukermedvirkning, 
samarbeid og internasjonalt arbeid
Foreningen ble opptatt som medlem av 
Funkis-forbundet og deltok på deres årsmøte 
i fjor. Sarkomer mottok støtte fra Funkis 
for pasientdagen Den store kule dagen 
2016. Funkis er en interesseorganisasjon 
for funksjonshemmedes foreninger i Norge 
og bidrar med kompetanse og ressurser til 
pasientforeningene/interesseorganisasjoner og 
deres ulike kurs.

Sarkomer har også i 2016 vært involvert i EEC, 
et konsortium av forskere og brukermedvirkere 
for å bedre behandlingen av Ewings sarkom.

Spesiell brukermedvirkning, representasjon 
og annet interessepolitisk arbeid
I 2016 holdt også Kreftforeningen møte i 
Sentralt forum for brukerrepresentanter. Vi 
har èn representant i forumet. Vi sitter også 
med en vararepresentant i Kreftforeningens 
representantskap.

Referansegruppen der Sarkomer sitter, avholdt 
møter i 2016.

Sarkomer har vært brukermedvirkere i en 
rekke forskningsprosjekter. Se linken øverst i 
dokumentet for en fullstendig gjennomgang.

Sarkomer er representert i prosjektet til 
Direktoratet for E-helse, et prosjekt for 
utarbeidelse av kjernejournal som elektronisk 
løsning for innbyggere og helsepersonell. 

Tatiana Pedersen fra styret var i møte/seminar 
i september 2016 hvor prosjektet arbeidet 
med organisering og innhold av kjernejournal. 
Prosjektet skal fortsette med dette arbeidet.

Lokale velferdstiltak og likepersonsarbeid/

administrasjon av likepersonsarbeid
Sarkomers første likeperson på et Vardesenter, 
Hilde, tok i 2016 fatt på sin viktige gjerning på 
Vardesenteret, Radiumhospitalet. 

Et Vardesenter er en møteplass der 
kreftrammede kan snakke med vardeverter 
(likepersoner) og fagfolk som er utdannet 
innenfor kreft og kreftomsorg. 

Senere har også vår likeperson Cecilie blitt 
likeperson på Vardsenteret, UNN i Tromsø. Vi 
har derfor nå to vardeverter/likepersoner på 
Vardesenterne.

Sarkomer samarbeidet også i 2016 
med andre kreftpasientforeninger i 
«Likepersonsgruppen» om et felles 
likepersonskurs. Det ble avholdt en rekke møter.

I mars 2016 kom totalt 60 nye og gamle 
likepersoner på likepersonskurset på Quality 
Hotel Airport Gardermoen. Fra Sarkomer deltok 
3 nye og gamle likepersoner. 

Sarkomer sitter i «Likepersonsutvalget» under 
Kreftforeningens paraply. Her har vi blant 
annet blitt enig om felles retningslinjer for 
likepersonsarbeidet. Disse retningslinjene er 
ikke bindende og gir kun en mulig retning for 
hver enkelt forenings likepersonsarbeid. 

I september arrangerte Sarkomer pasientdagen 
Den store kule dagen 2016. Vi arrangerer 
pasientdagen sammen med Sarkomforum 
for sykepleie og fysioterapi og Nasjonal 
Kompetansetjeneste for sarkom. Mange 
frivillige var i sving for å lage en faglig og sosial 
dag for sarkomrammede. Cirka 250 pasienter, 
tidligere pasienter, pårørende og etterlatte 
møtte opp. Vi hadde også likepersoner tilstede 
på arrangementet. Les mer om pasientdagen 
her; 

Sarkomers likepersonstelefon var i drift i hele 
2016; vi svarer også på meldinger på facebook 
hvor daglig leder, som også er likeperson, har 
svart mennesker som vil ha tips og råd. Av og 

http://www.sarkomer.no/wp-content/
uploads/2016/12/Medlemsblad_3-2016_
web-1.pdf

http://www.sarkomer.no/wp-content/uploads/2016/12/Medlemsblad_3-2016_web-1.pdf
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Oslo, 14. mars 2017

Pål Nedrelid
styreleder

Tatiana L. Pedersen
styremedlem

Frode Homb
daglig leder

Sissel Aanes Storvik
styremedlem

Kaja Brunvoll
styremedlem

Synnøve Granlien
styremedlem

Jørn Evensen
styremedlem

Astrid Jahr
styremedlem

Lotta Våde
styremedlem

til tar folk kontakt på melding på facebook/mail 
- og så ringer noen av våre andre likepersoner 
opp brukeren. Sarkomer har også i 2016 kjøpt 
julegaver til sarkompasienter som har ligget 
inne i julen.

Å øke oppmerksomheten om sarkom/
vår forening og kompetanseheving hos 
helsepersonell
Sarkomer har holdt stand ved flere 
arrangementer. 

Sarkomer lagde denne kampanjefilmen/
informasjonsfilmen i 2016; 

Vi har distribuert vår nye brosjyre om 
foreningen og distribuert den til Haukland 
sykehus i Bergen og Helse Vest ved Anne-Lise 
Salbu, som er sykepleier ved sarkomsenteret 
der, og til Kreftforeningen Midt-Norge på 
Vardesenteret ved St. Olavs Hospital og andre 
sarkomsentere og sykehus. 

Vi har sendt ut «Sarkomen» til relevante 
sentere og sykehus. Vi har også en av 
foreningenes «roll up»er i foajeen på 
Poliklinikken hver onsdag på Radiumhospitalet, 
samt brosjyrer om foreningen. 

Vi har også støttet Sarkomforum for sykepleie 
og fysioterapi for deres utgifter til fagdager og 
annet.

Vi har en facebookside med mange besøkere. På 
det meste i fjor så over 5000 unike brukere våre 
innlegg på facebook. Sarkomer har cirka 500 
følgere på facebook. I 2016 opprettet vi også en 
Instagram-konto.

Vi støttet Temakvelden for sarkom med midler 
i fjor for å støtte arbeidet Sarkomforum for 
sykepleie og fysioterapi ved OUS gjør for 
kompetanseheving innen sarkom, rettet mot 
helsepersonell.

Det kanskje aller viktigste tiltaket ved siden 
av kampanjefilmen var innkjøpet av målebånd 
for å måle diameter på kuler og klumper. 
Alt helsepersonell som var på fagdagen Den 
store kule dagen i 2016 - fagdagen som er 
Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi/
Nasjonal kompetanstjeneste for sarkom sin 
store fagdag for sarkom - fikk med seg et 
slikt målebånd hjem. Slikt er med på å heve 
bevisstheten og oppmerksomheten om sarkom. 
En slik økt oppmerksomhet om sarkom er vår 
hovedgrunn til å være en forening: Vi skal øke 
bevisstheten om sarkom, slik at flest mulig vet 
hva sarkom er.

http://www.sarkomer.no/en-liten-film-
om-sarkom/

http://www.sarkomer.no/en-liten-film-om-sarkom/
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Aktivitetsregnskap 2016 Note 2 016 2 015 

ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter

Medlemskontingent  76 250  72 850 

Tilskudd 

Offentlige:  Statstøtte, driftstilskudd  8  379 836  380 739 

Andre:    Støtte fra Kreftforeningen  684 837  719 057 

  MVA-kompensasjon  53 215  54 565 

Innsamlede midler, gaver 

Gaver  12  42 248 

Opptjente Inntekter fra operasjonelle aktiviteter 

Prosjektstøtte; den store kule dagen  95 250  90 000 

Lotteri og bingoinntekter  88 296  129 417 

FUNKIS  36 260 

Andre inntekter 

Egenandeler  17 712 

SUM ANSKAFFEDE MIDLER  1 473 904  1 446 628 

Regnskapet 2016

- Aktivitetsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noteopplysninger
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Aktivitetsregnskap 2016 Note 2 016 2 015

FORBURKTE MIDLER  9 

Kostnader til anskaffelse av midler

Inntektsbringende arbeid    164 166  146 341 

Kostnader til organisasjonens formål 

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 

Politisk arbeid  70 485  60 309 

Brukermedvirkning  52 108  36 357 

Likepersonssarbeid  186 096  166 883 

Den store kule dagen  431 442  397 488 

Informasjonsarbeid  422 809  161 146 

Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter  130 582  197 550 

Administrasjonskostnader 

Diverse administrative kostander  158 833  152 073 

Finansinntekter/kostnader  4 528  3 492 

SUM FORBRUKTE MIDLER  1 621 051  1 321 639 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  -147 147  124 989 

 Tillegg/reduksjon egenkapital  -147 147  124 989 

 Overført til/fra annen egenkapital 

 Overført til/fra egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 

 Overført til/fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

SUM TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL  -147 147  124 989 
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Balanse per 31. desember 2016 Note 2 016 2 015 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital

Annen egenkapital  4  352 180  499 327 

SUM EGENKAPITAL  352 180  499 327 

Gjeld

Kortsiktig gjeld  5  37 751  36 789 

Leverandørgjeld  136 041  33 494 

Skyldige offentlige avgifter  22 996  21 679 

SUM GJELD  196 788  91 962 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  548 968  591 290 

Oslo, 14. mars 2017

Pål Nedrelid
styreleder

Tatiana L. Pedersen
styremedlem

Frode Homb
daglig leder

Sissel Aanes Storvik
styremedlem

Kaja Brunvoll
styremedlem

Synnøve Granlien
styremedlem

Jørn Evensen
styremedlem

Astrid Jahr
styremedlem

Lotta Våde
styremedlem
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Balanse per 31. desember 2016 Note 2 016 2 015 

EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer  44 778  19 316 

Andre kortsiktige fordringer  6  18 339  31 742 

SUM FORDRINGER  63 117  51 057 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  7  485 851  540 233 

SUM OMLØPSMIDLER  548 968  591 290 

SUM EIENDELER  548 968  591 290 
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifiser som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom  gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn 
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart 
beløp.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til virkelig på balansedagen.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre  måneder fra anskaffelse.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. 
Tilskudd som det knytter seg betingelser til intekstsføres i takt med forbruk av midlene.
Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.

Kostnader føres eller transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnader gjelder. Fordelingen av felleskostnader på 
aktivitetene blir fordelt eller medgått tid og størrelsen på prosjektene.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammentillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres. Den ansatte i Sarkomer har pensjonssparing i -Gjensidige.
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Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0,70

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse

Daglig leder 361 079 7 204 3 500

Styret 0 0 0

Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte og medlemmer av styret o o

Revisor

Godtgjørelse til Revisjonsselskapet Jøntvedt AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 2016 NOK 27 500 inkl. mva.

Note 3 - Lønnkostnad 2 016 2 015 

LØNNSKOSTNAD

Lønn  361 927  353 233 

Folketrygdavgift  52 041  52 900 

Pensjonskostnader  7 204  6 262 

Andre ytelser (kjøregodgjørelse) 

SUM  421 172  412 395 
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Note 4 - Egenkapital 2 016 2 015 

LØNNKOSTNAD

Egenkapital per 01.01.  499 327  374 338 

Årets tilførsel  -147 147  124 989 

SUM EGENKAPITAL 31.12  352 180  499 327 

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 2 016 2 015 

Skyldige feriepenger inkl påløpt arbeidsgiveravgift, utbetales juni 2017  37 751  36 789 

SUM  37 751  36 789 

Note 6 - Andre fordringer 2 016 2 015 

Kundefordringer 44 778  19 316 

Andre fordringer, Bingo- og lotteriinntekter 18 339  31 742 

Andre forskuddsbetalte kostnader

SUM 63 117 51 057

Note 7 - Bankinnskudd - Foreningen har 3 bankkonti 2 016 2 015 

 Driftskonto  413 571  227 515 

 Kontingentkonto  6 417  302 844 

 Skattetrekkskonto, bundne midler  32 241  9 874 

 Gaver og donasjoner  33 622 

 SUM  485 851  540 233 

Note 8 - Offentlig støtte

 Sarkomer har  i 2016 mottatt kr  379836 i driftsmidler fra Bufdir. 
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Note 9 - Fordeling av kostnader spesifisert etter prosjekt 2 016 2 015 

 Lønn skatt og AGA, pensjon div. personal  421 172  412 395 

 Hovedstyret  96 376  35 445 

 Likepersonsarbeid/kontakttelefon  26 983  14 393 

 Nyhetsbrev  79 328  49 361 

 Temakveld Sarkomforum  42 648  40 000 

 Den store kule dagen  323 127  298 952 

 Landsmøte/Årsmøte  10 374  38 581 

 Representasjon og internasjonalt arbeid  13 093  14 865 

 Brosjyrer og materiell  10 213 

 Medlemsservice/regnskap/rådgivning  235 494  172 969 

 Leie av kontorplass  5 932  51 840 

 Likepersonskonferanse  34 286  6 364 

 Andre møter  44 703  82 273 

 Web  63 372  25 076 

 Revisjon  27 500  35 000 

 Annen utgift  6 605  23 095 

 Lager og distrubusjon  35 693  17 540 

 Finanskostnader og finansinntekter  4 528  3 492 

 Infofilm  27 125 

 Pasientfilm  112 500 

 SUM  1 621 050  1 321 640 
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Note 10 - Formålsprosent 2 016 2 015 

Kostnader til organisasjonens formål 1 457 688 1 166 074

Sum forbrukte midler 1 621 051 1 321 639

FORMÅLSPROSENT 89,9 % 88,2 %

Note 11 - Administrasjonsprosent 2 016 2 015 

Administrasjonskostnader 158 833 152 073

Sum forbrukte midler 1 621 051 1 321 639

ADMINISTRASJONSPROSENT 9,8 % 11,5 %

Note 12 - Innsamlingsprosent 2 016 2 015 

Disponibelt til formålet 42 248 0

Innsamlede midler 42 248 0

INNSAMLINGSPROSENT 100,0 % 0

Note 13 - Nærstående

Sarkomer er assosiert medlem i Kreftforeningen.
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§ 11. SARKOMERS LOKALLAG 
1. Lokallagets navn er Sarkomer Vest. Sarkomer Vest skal være et lokallag for Sarkomer i 
området Vestlandet.  Sarkomer Vest er underlagt Sarkomers vedtekter og retningslinjer gitt av 
landsmøtet. Sarkomer Vest råder selv over egne midler innenfor rammene av Sarkomers formål. 
Sarkomer Vest er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg. Sarkomer Vest må ha eget 
organisasjonsnummer ved registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Hovedstyret kan i særlige 
tilfeller gripe inn overfor Sarkomer Vest sine disposisjoner, dersom disse ikke brukes i samsvar med 
formålet. Sarkomer Vest skal minimum avholde 1 møte i året. 

2. Årsmøtet er Sarkomer Vest sin øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars og 
innkalling skal kunngjøres med minst tre ukers varsel. 

Årsmøtet skal behandle 
KONSTITUERING: 
• Godkjenning av innkallelse og saksliste 
• Valg av møteleder 
• Valg av referent 
• Valg av 2 personer til å underskrive protokollen, styrets årsberetning, årsregnskap og budsjett 
• Innkomne forslag skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes
• Valg av styret 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minimum 14 dagers varsel når styret eller minst 
halvparten av medlemmene krever det. Sarkomer Vest sitt styre er lagets høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. Styret skal lede Sarkomer Vest sin virksomhet, samt sørge for at regnskaps- 
og økonomiforvaltning er forsvarlig. Sarkomer Vest skal sende inn årsberetning og regnskap til 
foreningens sekretariat innen 1. april.

Vedtektsendringer
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Valgkomiteen i Sarkomer innstiller 
følgende til styrevalget; 

Pål Nedrelid (leder) ikke på valg

Charlott Maria Våde ikke på valg

Synnøve Granlien ikke på valg

Kaja Brunvoll ikke på valg

Sissel Aanes ikke på valg

Jørn Evensen gjenvelges

Astrid Jahr gjenvelges

Gunnstein Grøneng velges

Tatiana L. Pedersen innstilles ikke

Gunnstein Grøneng har høy egnethet, gjennom sin erfaring fra yrkes- og organisasjonsliv. Han 
er sterkt engasjert i likepersonsarbeid gjennom Vardesenteret i Bergen, og sitter som nestleder 
i styret i det nyopprettede regionlaget for Vestlandet. Dette har vært særlig utslagsgivende for 
valgkomiteens innstilling. For at styret ikke skal bli for stort, har kun 2 av 3 som ønsket gjenvalg 
blitt innstilt. Etter sonderinger, er vi av den oppfatning at Jørn Evensen og  Astrid Jahr bør
gjenvelges, og anmoder styret om å finne oppgaver utenfor styret til Tatiana Evensen.

Forøvrig henstiller valgkomiteen til styret om å se på mulige vedtektsendringer, som gjør at lokal-/
regionlag har automatisk representasjon i hovedstyret.
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Notater
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Notater
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