Årsmøte 2019 – Referat/protokoll
Møtet ble avholdt tirsdag 26. mars 2019 kl. 18.30 ved Vardesenteret på Radiumhospitalet.
Antall fremmøtte: 21.

Dagsorden:
1. Åpning med godkjennelse av innkalling
Avtroppende styreleder Else Karin Lie ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger
eller kommentarer til den utsendte innkallingen. Det kom ingen innvendinger.
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen samt to personer i et
tellekorps dersom dette blir nødvendig
Styret foreslo Per Hammer som møteleder. Det fremkom ingen andre forslag.
Vedtak: Per Hammer enstemmig valgt som møteleder.
Styret foreslo Espen Stang som referent. Det fremkom ingen andre forslag.
Vedtak: Espen Stang enstemmig valgt som referent.
Ranveig Skuterud og Svein Grutle meldte seg frivillig til å undertegne protokollen. Det kom ingen
andre forslag.
Vedtak: Ranveig Skuterud og Svein Grutle enstemmig valgt til å undertegne protokollen.
Styret foreslo at Ranveig Skuterud og Svein Grutle fungerer som tellekorps. Det fremkom ingen
andre forslag.
Vedtak: Ranveig Skuterud og Svein Grutle enstemmig valgt til tellekorps.
3. Årsberetning for 2018
Møteleder foreslo at årsberetning ikke leses opp i sin helhet, men gjennomgås punktvis med
anledning til bemerkninger til hvert enkelt punkt. Det var ingen innvendinger til dette.
Styreleder leste opp styrets beretning, hvorpå møteleder gikk gjennom de andre punktene. Det
ble påpekt to skrivefeil med hensyn på årstall i listen over medlemsaktiviteter. Likepersonsleder
Jorid Haavardsholm informerte at i listen over "Informasjonsarbeid og profilering" er LMS-kurset i
mai 2018 feilaktig oppført, kurset ble avlyst. Likepersoner har deltatt ved fem LMS-kurs, ikke seks
slik det står i rapporten. Utover dette kom det ingen spørsmål eller kommentarer.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
4. NU Oslos årsberetning 2018 (NORILCOs ungdomsgruppe)
Belal Iqbal, leder i NU Oslo, leste deres årsberetning. Møteleder kommenterte at tar man
medlemstallet i betraktning er deltagelsen ved NUs arrangementer mye større enn det NORILCO
avdeling Oslo ellers opplever. Han berømmet derfor deres innsats, noe salen applauderte.
Vedtak: Beretningen ble tatt til etterretning.
5. Regnskap for 2018

Møteleder gikk gjennom de enkelte punkter i regnskapet og åpnet for spørsmål og bemerkninger.
Det kom ingen spørsmål.
Møteleder leste deretter opp revisjonsrapporten. Det kom ingen kommentarer til denne.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
6. Handlingsplan 2019
Møteleder presenterte «Handlingsplan for 2019» og ba om bemerkninger til den.
Det var kom ingen bemerkninger.
Møteleder oppfordret alle som spiller via Norsk Tipping til å gi Grasrotandelen til NORILCO avd.
Oslo. Det ble påpekt at vi bør informere at dette ikke koster noe ekstra, andelen inngår i
spillinnsatsen.
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig godkjent.
7. Budsjett for 2019
Møteleder leste opp postene i budsjettet og spør om det er bemerkninger.
Espen Stang opplyste at det budsjetterte bidraget fra Oslo Kommune allerede er bevilget. Utover
det var det ingen kommentarer.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.
8. Innkomne saker
Det var ikke kommet inn saker som årsmøtet måtte ta stilling til.
9. Valg
Valgkomiteen har bestått av Anne Marie Megrund, Åse Angell og Odd Magne Bekkelund.
Avtroppende styreleder Else Karin Lie sa seg i 2018 villig til, i en overgangsperiode, å være leder
for ett år. For å følge de vedtektsfestede funksjonsperiodene på to år, der leder velges i like år,
foreslås det at ny leder i denne omgang velges for kun ett år.
Møteleder la deretter fram komiteens forslag til nytt styre og funksjonsperiode:
Rolle
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Cathrine Wien
Solveig Rostøl Bakken
Henry Leirdal
Espen Stang
Jorid Haavardsholm
Vigdis Holen
Janne Skuterud
Ronald Robertsen

På valg?
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja

Velges for: Årstall fra - til
2019-2020
2019-2021
2019-2021
2018-2020
2019-2021
2018-2020
2018-2020
2019-2021

Det kom ingen innvendinger eller motforslag.
Vedtak: Forslaget til nytt styre ble enstemmig valgt.
Belal Iqbal vil representere NORILCOs Ungdom i styret for NORILCO avdeling Oslo.
Valgkomité må velges hvert år og styrets forslag til ny komité var: Anne Marie Megrund, Åse
Angell og Else Karin Lie.
Det kom ingen motforslag.
Vedtak: Den foreslåtte komité ble enstemmig valgt.

Møteleder påpekte at valg av revisorer var uteglemt fra oversikten over hva som må velges på
årsmøtet. Han hadde imidlertid følgende forslag til valg av revisorer:
Revisor: Per Hermansen
Revisor: Per Hammer

gjenvelges for 1 år
gjenvelges for 1 år

Det kom ingen motforslag.
Vedtak: De foreslåtte revisorer ble enstemmig valgt.
10. Utnevnelse av nytt æresmedlem i NORILCO avdeling Oslo
Møteleder gjorde oppmerksom på at det kom et uannonsert punkt på agendaen og ga ordet til
Else Karin Lie. Else Karin fortalte om den lange og viktige innsatsen Jorid Haavardsholm har gjort
for NORILCO avdeling Oslo generelt, og likepersonsarbeidet spesielt. Styrets medlemmer, med det
selvsagte unntak av Jorid, hadde derfor enstemmig bestemt at de ville innstille Jorid til
æresmedlem i NORILCO avdeling Oslo. Vedtekten tilsier at en slik utnevnelse må godkjennes av
årsmøtet. Forslaget ble møtt med applaus og det kom ingen innvendinger til utnevnelsen.
Vedtak: Jorid Haavardsholm utnevnes til æresmedlem i NORILCO avdeling Oslo.
Møteleder takket deretter for fremmøtet og erklærte møtet for hevet.
Etter avslutning av årsmøtet ble det avholdt et kort medlemsmøte der stomisykepleier Mette
Hammer fortalte om irrigasjon. Hvordan fungerer det, og hvem kan ha glede og nytte av dette?
Jorid Haavardsholm orienterte deretter kort om planlagte medlemsaktiviteter for resten av 2019,
og det ble anledning til å prate med Bandagist 1 Oslo og Bærum som var tilstede med stand der
de, blant annet, presenterte utstyr til bruk ved irrigasjon.
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