Årsmøte i Helsedirektoratet, 11.mars 2015
PROTOKOLL
12 stemmeberettigede medlemmer var til stede: Olav Brunborg, Randi Funnemark Bræk,
Martin Fjordholm, Jorid Grimeland, Marte Kvernland, Johan Lund, Jeanette Magnus, Felix
Mukiza, George Nalenga, Anders Smith, Randi Wahlsten, Axel Wannag.
Sak 1 Valg av møteleder og referent.
Jorid Grimeland ble valgt som møteleder og Johan Lund til referent.
Sak 2 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Randi F. Bræk og Felix Mukiza ble valgt til å skrive under protokollen.
Sak 3 Årsberetningen for 2014
Årsberetningen ble gjennomgått. Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.
Sak 4 Regnskapet for 2014
Regnskapet for 2014 ble gjennomgått. Utkast til revisorberetning var tilsendt. Revisor mener
at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Folkehelseforeningen per. 31.12.2014. Revisorberetningen vil bli
underskrevet når han får tilsendt årsberetningen og resultatregnskapet og balansen
underskrevet av styrets medlemmer.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
Sak 5 Aktivitetsplan og budsjett for 2015
Årsmøtet ønsket presiseringer på to aktiviteter:
• Etablere en arbeidsgruppe som skulle finne frem til gode og relevante folkehelseprosjekter og mastergrads- og doktorgradsavhandlinger for å kunne legge disse ut på
nettet og i andre kanaler. Jeanette Magnus sa seg villig til å lede en slik gruppe.
• Vurdere bruk av bl. a. sosiale medier for å sette folkehelse på den politiske dagsorden.
Med disse presiseringene ble aktivitetsplanen godkjent og at det fremlagte budsjett skal være
førende for styrets arbeid videre.
Det ble vedtatt at den årlige medlemskontingent for 2016 skal være på samme nivå som før:
Institusjonsmedlem
1500 kroner
Personlig medlem
500 kroner
Student, pensjonist
300 kroner.
Sak 6 Valg av styret, styreleder og revisor.
Valgkomiteen er: Randi Wahlsten (leder), Camilla Ihlebæk, Peter Koren og Frank Thrana.
Følgende forslag til valg ble lagt frem:

Styremedlemmer på valg er: Olav Brunborg, Heidi Lyshol og Marte Kvernland.
Valgkomiteen innstilte til gjenvalg for to år for alle tre.
Varamedlemmer på valg er: Lars Lien, Stine Busborg Sagen og Axel Wannag.
Valgkomiteen innstilte til gjenvalg for to år for alle tre. Som nytt varamedlem for UrsulaGeorgine Småland Goth år ble foreslått Anne Karin Andersen.
Styreleder. Valgkomiteen innstilte til gjenvalg for ett år på Jorid Grimeland.
Årsmøtet vedtok innstillingen på styre- og varamedlemmer og styreleder med akklamasjon.
Styrets sammensetning etter årsmøtet:
Styremedlemmer:
Jorid Grimeland (styreleder)
Olav Brunborg
Martin Fjordholm
Bernadette Kumar
Marte Kvernland
Heidi Lyshol
Anders Smith

Periode
(2014-2016)
(2015-2017)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2014-2016)

Varamedlemmer til styret:
Anne Karin Andersen
Werner Christie
Lars Lien
Jeanette Magnus
Stine Busborg Sagen
Anne Trollvik
Axel Wannag

Periode
(2015-2017)
(2014-2016)
(2015-2017)
(2014-2016)
(2015-2017)
(2014-2016)
(2015-2017)

Revisor. Signare AS, godkjent revisjonsselskap, ble valgt som foreningens revisor.
Sak 7 Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder Randi Wahlsten og medlemmene Camilla Ihlebæk og Frank Thrana ble
gjenvalgt for ett år. Som nytt medlem ble valgt professor Gunnar Tellnes, Universitetet i Oslo.

Randi F. Bræk
(Sign.)

Felix Mukiza
(Sign.)

