
Protokoll Årsmøte 

2019 

Sted: Østsiden Klubbhus, Fredrikstad 

31. Januar kl. 18:00 

 

 

 

To til å skrive under protokoll:  

Irene Olsen og Roy Kenneth Nilsebakken.  

Dirigent: Mette Sigvartsen  

Referent: Lene Marie Myrseth 

Tellekomite: Marius Bjørndalen og Trond Tøften  

 

Enstemmig godtatt av årsmøtet.  

 

Innledning 
Nestleder fra region, Anne Otterbekk, hadde innledende ord ved oppstart av 

årsmøtet.  

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Årsmøtet tilslutter seg dette. 

 

Regnskap 2018 
Postene Pensjonistforening og Seksjon pensjonister og uføre skal slås sammen. 

Regnskap er revidert og funnet i orden av Berit Hammerstrøm 

Regnskap og kommentarer til regnskap ble gjennomgått av kasserer Lars Henrik 

Hox.  



Forslag 1 
 Styret bør behandle og lage et vedtak om hvor og når årsmøtepapirene skal 

være i hende for medlemmene for årsmøte 2019.  

Enstemmig godkjent av årsmøtet.  

Forslag 2 
 

Årsmøtet tar regnskapet og orientering fra kasserer til godkjenning.  

Enstemmig godkjent av årsmøtet.  

 

Handlingsplan 2019 

 
Enstemmig vedtatt årsmøtet.  

 

Forslag 3  

Endring av lokal stipendordning 

Årsmøtet tilslutter seg til vedlagte vedtekter og gir styret fullmakt til å finne en 

god overgangsordning fra gammel til ny stipendordning, samt gjøre nødvendige 

tiltak for å implementere, iverksette og optimalisere den nye ordningen på en 

god måte.  

 

Enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

Budsjett 2019 
 

Årsmøtet gir sin tilslutning til foreslått budsjett. 

 

Forslag 4 
Årsmøtet tilslutning til at styret kan gjøre mindre omdisponeringer innenfor 

postene i løpet av året.   

 



Årsmøtet tilslutter seg dette.  

 

Valgkomiteens innstilling 2019 
Deltatt på kurs gjennom fylket for valgkomiteen. Har kommunisert via epost.  

Intervjuet kandidater på de forslagene de har mottatt.  

Valgkomiteen er enstemmig på innstillingen.  

Valgkomiteens innstilling ble presentert og begrunnet av valgkomiteens leder 

Thorleif J. Brønn.  

Det ble fremmet følgende benkeforslag : Nestleder. 

Roy Kenneth Nilsbakken : 19 stemmer 

Ummu Aylin Cukurova: 13 stemmer.  

Roy Kenneth Nilsbakken er innstilt som nestleder.  

Ummu Aylin Cukurova ble innstilt som styrerepresentant etter Roy Kenneth 

Nilsbakken.  

Øystein Olafsrud ble innstilt som styrerepresentant i stedet for vara i 

pensjonistforeningen.  

Iris Lofthus ble innstilt som nestleder i seksjon SST.  

Ann Katrin ble innstilt som nestleder i SKA.  

Marius Bjørndalen og Rune Solmyr ble innstilt som 

representantskapsmedlemmer til Fylket. 

 

Årsmøtet tilslutter seg dette.  

 

Forslag 5 
Valgkomiteen 2019:  

Thorleif Brønn, Døgnområde Kalnes 

Rune Solmyr, Prehospital Sarpsborg 

Emmiri Matswal, Servicemedarbeider 



Øystein Olafsrud, pensjonist 

Wenche Kjølberg, Sterilen Moss,  

Linette Granlien, HTV (Barsel) 

 

Årsmøtet tilslutter seg dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


