
Protokoll, årsmøtet i Sarkomer 24. april 2013, Rådhusgata 4, Oslo 

Klokkeslett: 18.00-20.00 
 

 

Sak 1:  Styrelederen, Pål Nedrelid, åpner møtet og ønsker alle 

velkommen.  

 Pål Nedrelid gir ordet til daglig leder som skal 

formalisere møtet. 

 

 

SAK 2:   Konstituering 
 

    

    a) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet 
Styret foreslår at også de som kun er registerte medlemmer også får stemme           

ved årsmøtet.  

Foslaget tas opp til votering. Registrerte medlemmer kan stemme. 

Enstemmig vedtatt. 

 

    

b) Opptak av navneforetegnelse.  
Det foreslås at opptatt(e) navnefortegnelse(r) gjelder som dokumentasjon på at 

medlemmer i Sarkomer er til stede.  

 

Stemmes over. Enstemmig vedtatt. 

 

Antall fremmøtte med stemmerett: 17 

Antall fremlagte fullmakter: ingen 

 

Årsmøtet har dermed konstituert seg selv.  

 

c) Godkjenning av sakliste og innkalling 
    Stemmes over.  Enstemmig vedtatt. 

 

   d) Valg av ordsstyrer 

    Styret foreslår Pål Nedrelid 

    Stemmes over. Enstemmig vedtatt. 

 

   e) Valg av protokollfører 

   Frode Dyrnes Homb  

   Enstemmig valgt. 

 

f) Valg av 2 til å undertegne protokollen 

    

   Åse Ruan og Kjetil Harbo velges av årsmøtet. 

 

SAK 3:  Gjennomgang av styrets årsberetning 2011 
    

Stemmes over. Enstemmig godkjent. 

 



 

SAK 4: Regnskap 2011 og 2012 
 Regnskapsføreren Øystein Berg Nilsen og Elin Wall fra Organisasjonsservice 

går igjennom regnskapene. 

 Stemmes over. Regnskapene for 2011 og 2012 ble enstemmig godkjente. 

  

 

SAK 5:  Valg 

 

 Styret ble valgt for to år eller mer ved forrige årsmøte. Én styreplass er dog 

ledig.  

         

 Valgkomiteen foreslår:  

 

Nytt styremedlem: 

 

Anders Synstad  

 

Valgt ved akklamasjon. Enstemmig valgt. 

 

 

Valgkomiteen og vara skal sitte ett år til og utgjør følgende personer; 

 

Sissel Herlin Bøvre 

Inger Hornkjøl 

Bjørn Hofflund Nystad 

 

Varamedlem 

Astrid Jahr 

 

 

SAK 6:        Eventuelt   
(Ingen bindende vedtak ettersom sakene ikke forekommer klart av innkalling 

og saksliste til møtet) 

- Den store kule dagen 

- Pilotprosjekt «Rehabiliteringstur» 

- Statsstøtte 

  -     Assosiert medlemskap hos Kreftforeningen 

        m.m. 
  -     Budsjett 

 

Protokollfører: Frode Dyrnes Homb, Oslo, 24. 04. 2013 

 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

………………………………………………..      …………………………………………………  
                               Åse Ruan                                            Kjetil Harbo   

 

Vedlagt denne protokollen er navneforetegelse og de fremmøtte til årsmøtet med stemmerett. 

 


