Protokoll, årsmøtet i Sarkomer 22. mai 2018,
Sted: Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Møterom: Figaro
Klokkeslett 18.00
Styreleder, Pål Nedrelid, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Pål
Nedrelid ga ordet til daglig leder Frode Homb som formaliserte møtet.
SAK 1:

Konstituering av møtet
a) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet
Styret foreslo at kun de med betalt medlemskap for 2018 får stemme
ved årsmøtet. De med betalt medlemskap for 2017 får også stemme.
Et medlem over Skype fikk årsmøtets godkjennelse til å avgi stemme.
Forslaget tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
b) Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått at den opptatte navnefortegnelsen gjelder som
dokumentasjon på at medlemmer i Sarkomer er til stede.
Det ble enstemmig vedtatt at navnefortegnelsene gjaldt som
dokumentasjon på de stemmeberettigede medlemmene som var til
stede. Antall fremmøtte med stemmerett var 12 personer. Dessuten
var Org.service tilstede.
c) Godkjenning av sakliste og innkalling
Det ble spurt om det var kommentarer til innkallingen eller sakslisten.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
d) Valg av ordstyrer og leder av årsmøtet
Styret foreslo 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
Johnny Kveset og Gunnvald Grønvik ble foreslått til å underskrive
protokollen.
Johnny Kveset og Gunnvald Grønvik ble enstemmig
valgt av årsmøtet.

Årsmøtet ble dermed konstituert.
SAK 2:

Regnskapet 2017
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Årsmeldingen 2017
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 3:

Følgende setning foreslås tatt inn i Sarkomers vedtekter § 11:
«I hvert enkelt av lokallagenes styrer må det alltid være et flertall
av sarkompasienter, tidligere sarkompasienter, pårørende eller
etterlatte.»
Forslaget ble godkjent enstemmig av årsmøtet og besluttet lagt inn i sin
helhet i Sarkomers vedtekter.

SAK 4:

Valg av styre
Valgkomiteen foreslo følgende;
Charlott Maria Våde (gjenvalg)
Pål Nedrelid (gjenvalg)
Kaja Brunvoll (gjenvalg)
Synnøve Granlien (gjenvalg)
Sissel Aanes (gjenvalg)
Margrethe Myhre (nyvalg)
Årsmøtet godkjente enstemmig valgkomiteens forslag.
Årsmøtet valgte enstemmig Pål Nedrelid som styrets leder.
Det nye styret i Sarkomer blir dermed nevnte personer, samt;
Jørn Evensen
Astrid Jahr
Gunnstein Grøneng
Varamedlemmet Ole Archer i valgkomiteen rykker opp som
ordinært medlem i valgkomiteen.
Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å supplere
valgkomiteen med inntil to personer.

Sak 5.

Ingen innkomne saker

Sak 6:

Orienteringssaker, skal ikke stemmes over
Likepersonsansvarlig i Sarkomer orienterte om
likepersonsarbeidet til Sarkomer.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.42
Protokollfører: Frode Dyrnes Homb, 22. 05. 2018
Protokollunderskrifter:
Johnny Kveset

Gunvald Grønvik

