
 
 

Årsmøte 2021 – Referat/protokoll 
Møtet ble avholdt på Teams tirsdag 24. mars 2021 kl. 18.30  

Antall deltagere: 18 (16 var pålogget, men i minst to tilfeller var to medlemmer pålogget sammen).  
 

Dagsorden: 
1. Åpning med godkjennelse av innkalling 
Styreleder Cathrine Wien 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 Roy Aleksander Farstad som møteleder. Det framkom ingen andre forslag. 
Vedtak: Roy Aleksander Farstad enstemmig valgt som møteleder. 
 
Styret foreslo Espen Stang som referent. Det framkom ingen andre forslag. 
Vedtak: Espen Stang enstemmig valgt som referent. 
 
Protokollen vil i år bli signert elektronisk. Fridtjof Eilertsen og Janne Skuterud meldte seg frivillig til 
å signere. Det kom ingen andre forslag. 
Vedtak: Fridtjof Eilertsen og Janne Skuterud enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 
 
Møteleder redegjorde for at eventuelle avstemninger vil måtte gjøres elektronisk og at et 
tellekorps derfor ikke behøves. Farstad vil, om nødvendig, være behjelpelig med gjennomføring og 
registrering av avgitte stemmer.  
  
3. Årsberetning for 2019 og 2020 
Ettersom det ikke ble avholdt årsmøte i 2020 var det nødvendig å gå gjennom årsberetninger for 
både 2019 og 2020. Møteleder foreslo at årsberetningene ikke leses opp i sin helhet, men 
gjennomgås punktvis med anledning til bemerkninger. Det var ingen innvendinger til dette. 
Møteleder gjorde årsberetning for 2019 synlig for møtedeltagerne og gikk gjennom uten å gå i 
detalj. Det kom ingen spørsmål eller kommentarer til rapporten. 
Vedtak: Årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent. 
Møteleder gjorde årsberetning for 2020 synlig for møtedeltagerne og gikk gjennom uten å gå i 
detalj. Det kom ingen spørsmål eller kommentarer til rapporten. 
Vedtak: Årsberetningen for 2020 ble enstemmig godkjent. 
 
4. NU Oslos årsberetning for 2019 og 2020 (NORILCOs ungdomsgruppe) 
Barbara Bakkejord, leder i NU Oslo, viste og gikk gjennom deres årsberetninger for 2019 og 2020. 
NU har hatt eget årsmøte og beretningene er derfor bare til orientering for vårt årsmøte. Det kom 
ingen spørsmål til beretningene. 
Vedtak: Beretningene ble tatt til etterretning. 
 



5. Regnskap for 2019 og 2020 
Møteleder viste regnskapene, først for 2019, så for 2020, og åpnet for spørsmål og bemerkninger. 
Det kom ingen spørsmål. 
Møteleder hadde på daværende tidspunkt ikke tilgang til revisjonsrapportene, men disse ble 
hentet fram og gjennomgått senere i møtet. Det kom ingen kommentarer til disse. 
Vedtak: Regnskapene for 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent. 
 
6. Handlingsplan 2021 
Møteleder presenterte «Handlingsplan for 2021» og ba om bemerkninger til den. Det ble presisert 
at planen er basert på et normalt års aktiviteter, men at det på grunn av pandemien må tas store 
forbehold angående gjennomføring.   
Jorid Haavardsholm fortalte om "Du er ikke alene" kortet NORILCO avd. Oslo har laget og 
distribuerer til sykehusavdelinger og bandasjister i håp om å nå fra fram til pasienter under 
pandemien. Roy Aleksander Farstad fulgte opp og fortalte at NORILCO sentralt er i ferd med å 
utarbeide et kort som vil distribueres via bandasjister, bla i deres velkomstpakker. Hvorvidt vårt 
kort vil komme i konflikt med dette må tas opp ved en senere anledning. Utover det kom det ingen 
kommentarer. 
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig godkjent.  
 
7. Budsjett for 2021 
Møteleder viste budsjettet for 2021 og spurte om det er bemerkninger. 
Det ble stilt spørsmål ved at det er budsjettert med et relativt stort underskudd. Møteleder 
påpekte at foreningen har stor egenkapital slik at et underskudd ikke vil være problematisk. Jorid 
Haavardsholm fulgte opp og sa at ettersom det var svært lite aktivitet i 2020 har vi budsjettert 
utfra håpet om å "kunne ta igjen" i år. Blant annet er det budsjettert med en relativt stor sum til å 
feire NORILCOs 50 års jubileum. Hun sa videre at også årets aktiviteter dessverre synes å bli kraftig 
redusert og at vi antagelig styrer mot overskudd også i 2021.  Videre ble det stilt spørsmål ved 
budsjettert støtte fra Oslo Kommune. Espen Stang opplyste at vi allerede har mottatt 50.000 fra 
Oslo Kommune, noe som er dobbelt av hva vi har budsjettert med.  Han opplyste videre at vi har 
tilbakebetalt 25.000 som vi fikk fra Oslo Kommune for 2020. Dette fordi rapportering om bruk av 
disse midlene vanskelig kan forsvares i et år med lite aktivitet og stort økonomisk overskudd. 
Likeledes opplyste han at 20.000 tildelt fra Helse Sør-Øst for 2020 er overført til 2021. Dette gjør at 
det reelle overskuddet i 2020 er mindre enn det regnskapet viser. Det ble også spurt om planer for 
jubileumsfeiring. Møteleder fortalte om planene for feiringen sentralt. Jorid Haavardsholm fortalte 
om våre planer. På grunn av pandemien er det ingen fastlagte arrangementer, men vi håper å få til 
noe på høsten, og, om ikke før, en feiring samtidig med julebordet. I denne sammenheng ble det 
også foreslått at senvirkninger av koronainfeksjon tas som tema for et framtidig medlemsmøte. 
Utover det kom det ingen ytterligere kommentarer til budsjett. 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.  
  
8. Innkomne saker 
Det var kommet inn en sak. Styret i NORILCO avd. Oslo foreslår en endring i §6.1 i deres vedtekter. 
  
Punktet slik det står i dag:  
§ 6.1 Innkalling til årsmøte  
Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer i Foreningen, med kunngjøring av saksliste og med 
minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, skal sendes skriftlig og 
være mottatt av styret senest seks uker før årsmøtet avholdes.  
 








