
  
 

Referat fra hovedstyremøte 17.04.2015 

Tilstede: Thomas Nylund, Jane Halvorsen, Bjarne Langeland, Siri Lauvrak, Jostein 

Sandvik (vara), Tone Pernille Sivertsen, Annlaug Årflot, Asbjørn Endresen (personlig 

vara for Bente Løkaas), Bente Løkaas, Martin Kaasgaard (fra sekretariatet). 

Forfall: Ove Aksnes, Camilla P. Smith-Strøm  

Det er 7 stemmeberettigete til stede ved møtestart.   

Sak Ordveksling Referat 

   

17/15 TN Godkjenning av saksliste og referater 
Sakslisten vedtas uten endringer. 

Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes og referat 
fra AU-møte tas til orientering.  

18/15 TN, MKN, 
BL, AÅ, 

Oppdatering og orientering 
Thomas orienterte om møtet med SIS og om deltakelse ved 
den svenske mage- og tarmcancerdagen. Thomas har også 
deltatt på ledermøte i FFO samt møte i Helsedirektoratet om 
blåreseptordningen.  

Martin orienterte om personalsituasjonen og ny 
pensjonsordning samt om forberedelsene til 
representantskapet. 

Bente orienterte om likepersonsledersamlingen som ble 
avholdt rett før påske.  

Siri orientere om arbeidet til foreldregruppen. 

19/15 TN, MKN Henvendelser 
Det var ingen henvendelser som ikke er behandlet av AU.  

20/15 TN, SL, 
MKN, JS, JH 

Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg   

Det er ingen innkommende saker.  
 
Siri og Jostein kommer med innspill til nettsidene, disse 
oversendes redaksjonsrådet da det i HS var enighet om at 
innspillene ikke skal styrebehandles.  
  

21/15 MKN, AÅ, 
TPS, TN, JS 

Økonomi og regnskap 
Daglig leder presenterte regnskapet for første kvartal samt 
nytt oppsett av regnskap. Det foretas ingen budsjettendringer 
da det fortsatt er mange ukjente faktorer.  

22/15 MKN, AÅ, 
TP, TN, JS, 
JH, BjL 

Behandling av innkommende forslag til rep. møte  
Hovedstyret diskuterte de innkommende sakene og stiller seg 
nøytral til forslagene. Hovedstyret ønsker ikke å innstille på 
sakene da man ønsker direkte votering over sakene slik de er 
foreslått.  



  
 

23/15 TN, JH Møteplan for 2015 og 2016 
Møteplanen vedtas slik den er fremlagt.  

24/15 MKN Oppdatering på rapportering fra distriktsavdelingene 
Martin gir en kort orientering om status på innkommende 
rapporter. Hovedstyret fikk utlevert oversikt over økonomien i 
de ulike avdelingene.  

 


