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Årsmøte 23. mars 2021
Sted: Digitalt Teams-møte
PROTOKOLL
16 stemmeberettigede medlemmer var til stede: Geir Sverre Braut, Camilla Castellan, Elisabeth Sem
Christensen, Elise Fonn, Jorid Grimeland, Merete Larsen Husby, Kamilla Angelika Hynek, Johan Lund,
Heidi Lyshol, Rosah Malambo, Anne Lise Nessæther, Tine Norderhaug, Ole Trygve Stigen, Randi Helland
Stråtveit, Anne May Teige, Frank Thrana. Observatør: May-Kristin Nygård.
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
Tine Norderhaug og Ole Trygve Stigen ble valgt til å skrive under protokollen.
Sak 3

Årsmeldingen for 2020 ble gjennomgått. Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

Sak 4 Regnskapet for 2020 ble gjennomgått. Revisor mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med
lover og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Folkehelseforeningen per.
31.12.2020. Årsmøtet godkjente regnskapet.
Sak 5 Vedtektsendring var foreslått til §§ 1, 2, 3, 4 og 6. Etter gjennomgang og drøfting ble disse
paragrafene enstemmig vedtatt til:
§1
Formål
Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som skal arbeide for å
fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale bærekraft, forebygge sykdom, skade eller lidelse, samt
arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Foreningen skal
være en brobygger mellom forskere, formidlere, praktikere, offentlig sektor, næringslivet, de som driver
frivillig arbeid og de som utformer politikk på feltet.
§ 2 Arbeidsmåter
Foreningen skal fremme forskning, utdanning og kunnskapsbasert praksis innen området. Foreningen
skal også formidle informasjon og innsikt om folkehelse og påvirke folkehelsepolitikken gjennom
nettsider, publikasjoner, møter, kurs, konferanser og seminarvirksomhet.
§ 3 Medlemskap
Foreningen er åpen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har interesse for
forskning, utvikling, utdanning og praksis innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, behandling og
rehabilitering.

§ 4 Styret, 2. avsnitt
Styret velges for to år av gangen, dog slik at tre eller fire av styrets medlemmer er på valg hvert år. En
eller to nestledere velges av og blant styrets medlemmer. Sekretær og kasserer kan velges etter behov.
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars med tre måneders varsel. Sakspapirer skal
sendes ut senest tre uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal få fremlagt årsberetning og regnskap for eventuelle kommentarer.
Årsmøtet velger styreleder, representanter til styret, valgkomité på tre eller fire medlemmer og revisor
og fastsetter kontingent for følgende år.
Medlemmer har stemmerett, dvs. når man har betalt siste års eller inneværende års kontingent.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Ekstraordinært årsmøte skal gjennomføres dersom styret eller minst ¼ av medlemmene krever det.
Sak 6 Arbeidsplan og budsjett for 2021
Arbeidsplanen ble gjennomgått og godkjent. Det foreslåtte budsjettet for 2021 ble vedtatt.
Kontingentsatsene for 2022 ble vedtatt å være på samme nivå som nå:
Institusjonsmedlem
2000 kroner
Personlig medlem
500 kroner
Studentmedlem
300 kroner.
Sak 6 Valg av styret, styreleder og revisor
Valgkomiteen er: Anne Lise Nessæther (leder), Stine Busborg Sagen, Ole Trygve Stigen og Frank Thrana.
Styremedlemmene Geir Sverre Braut, Lasse Heimdal og Heidi Lyshol og varamedlemmene Marte
Kvernland, Lars Lien, Andreas Dahlsett Ratvik og Randi Helland Stråtveit er på valg i år.
Følgende forslag til valg ble lagt frem:
Styremedlemmene Braut og Heimdal ble foreslått gjenvalgt for en periode på to år. Som nytt styremedlem for to år ble foreslått Elise Fonn, folkehelserådgiver i bydel Sagene i Oslo.
Varamedlemmene Marte Kvernland og Randi Helland Stråtveit Lien ble foreslått gjenvalgt for en periode
på to år. Som to nye varamedlemmer for to år ble foreslått Steinar Krogstad, professor i sosialmedisin,
NTNU og Vegard Nilsen, direktør for folkehelse, Agder fylkeskommune.
Styreleder: Valgkomiteen innstilte til gjenvalg for ett år på Jorid Grimeland.
Årsmøtet fulgte innstillingen på styre- og varamedlemmer og styreleder og valgte disse med
akklamasjon.
Styrets sammensetning etter årsmøtet:
Styremedlemmer:
Jorid Grimeland (styreleder)
Geir Sverre Braut
Elisabeth Sem Christensen
Elise Fonn
Lasse Heimdal
Ragnhild Storstein Spilker
Tina Vislie

Periode
(2020-2022)
(2021-2023)
(2020-2022)
(2021-2023)
(2021-2023)
(2020-2022)
(2020-2022)

Varamedlemmer til styret:
Werner Christie
Steinar Krogstad
Marte Kvernland
Rosah Malambo
Vegard Nilsen
Maj-Kristin Nygård
Randi Helland Stråtveit

Periode
(2020-2022)
(2021-2023)
(2021-2023)
(2020-2022)
(2021-2023)
(2020-2022)
(2021-2023)

Revisor: AS Revision ved Jon Inge Solberg, ble gjenvalgt.
Sak 7

Valg av valgkomité
Den sittende valgkomité Anne Lise Nessæther (leder), Stine Busborg Sagen, Ole Trygve Stigen og
Frank Thrana ble gjenvalgt for ett år.

Tine Norderhaug
(sign.)

Ole Trygve Stigen
(sign.)

