PROTOKOLL
DIGITALT ÅRSMØTET 2021

Tid: Onsdag 28. april kl. 17.00 på Zoom

1.

Åpning
Styreleder Berit C. Egseth ønsket velkommen til Foreningens andre digitale
Årsmøte. Hun presenterte det sittende styret og representantene fra
sekretariatet.

2.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1

Valg av møteledelse
Valg av dirigent
Elin Lilloe-Wall fra sekretariatet ble enstemmig valgt til dirigent.
Valg av referent
Elisabeth Ødemark ble enstemmig valgt til referent
Valg av to (2) medlemmer til å underskrive protokoll
Alice Schanche og Gunnar Ødegaard ble enstemmig valgt til å underskrive
protokollen.
Årsmelding
Behandle og vedta Foreningens årsmelding
Styreleder gikk gjennom årsmeldingen for 2020. Hun understreket at
koronasituasjonen hadde preget foreningens drift. Pandemien hadde skapt ekstra
utfordringer og medførte avlyste aktiviteter og behov for omstilling. Hun
presenterte kort foreningens økonomiske situasjon, den positive
medlemsutviklingen og styrets arbeid. Det har blant annet vært fokus på RLSdagen og utsendelse av «Åpent brev» samt arbeidet med ny hjemmeside.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4.2

Behandle og vedta Foreningens årsregnskap
Elin Lilloe-Wall gikk gjennom årsregnskapet for 2020 samt noter.
Vedtak: Årsregnskapet for 2020 ble enstemmig vedtatt.

4.3

Fastsette kontingent for hovedmedlem og familiemedlem
Forslag: Dagens kontingentsatser på 250,- (hovedmedlem) og 50,(familiemedlem) foreslås videreført.
Vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.4

Fastsette eventuell møtegodtgjørelse for styret
Årsmøtet 2019 vedtok å innføre styrehonorar med følgende fordeling:
Styreleder: 5000-, nestleder 3000,-, styremedlemmer: 2000,- og varamedlemmer:
1000,-.
Forslag: Styret forslår ingen endringer i møtegodtgjørelsen.
Vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.5

Vedta Foreningens budsjett
Elin Lilloe-Wall presenterte budsjettet for 2021.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

5.
5.1

Innkomne forslag
Forslag fra styret til Årsmøtet
5.1.1 Styret foreslår en justering/tilføyelse av § 5 i gjeldene vedtekter i henhold
til tilbakemeldinger fra Bufdir.
Forslag til ny § 5 i vedtektene:
Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
Foreningen. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.2

Forslag fra medlemmene til Årsmøtet
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til Årsmøtet.

6.
6.1

Valg
Valg av leder
Leder er ikke på valg.

6.2

Valg av styremedlemmer
Wenche Haug, gjenvalg for to år.
Else Merete Raude, nyvalg for to år.
Valg av varamedlemmer
Dagrun Fikkan Slørdal, valgt for ett år for å komme i rute.
Gunnar Schjølberg, nyvalg for to år.
Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

6.4

Valg av revisor

Statsautorisert revisor Morten Viholmen, ved Deloitte ble enstemmig gjenvalgt
som revisor.
6.5

Valg av medlemmer til valgkomiteen
Leif Hausken, gjenvalg for to år.
Gunnar Ødegaard, ikke på valg.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.

Avslutning
Styreleder avsluttet med å takke for et godt Årsmøte og hun håpet det var mulig å
møtes ansikt til ansikt neste år.
Hun ønsket Else Merete Raude og Gunnar Schjølberg velkommen i styret.
Styreleder benyttet også anledningen til å takke de sittende styremedlemmene for
den jobben de har bidratt med så langt, og for at de har sagt seg villige til å bli med
videre.
Styret er allerede godt i gang med flere viktige saker for Foreningen, og gleder seg
til å fortsette skal spre kunnskap om Restless Legs-syndrom (RLS) til det beste for
foreningens medlemmer og andre med RLS.
Med bakgrunn i de avlyste landskonferansene i 2020 og 2021 planlegger styret en
større landskonferanse i 2022.

Alice Schanche (3. May. 2021 20:49 GMT+2)

------------------------------------Alice Schanche

------------------------------------Gunnar Ødegaard
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