
REFERAT LANDSMØTE SKIEN 24. MAI 2009 
LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN 

 
  

1.   Godkjenning av innkalling 
 Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
2.   Godkjenning av dagsorden 
 Dagsorden godkjent. 
 
 
3. Konstituering:  

a. valg av møteleder: Inger Undstad 
b. valg av to referenter: Sigrun Rudland og Oddrun Skaanevik  
c. valg av to protokollunderskrivere: Jens Peder Haugli og Lise Almquist Bjørge 
d. valg av to personer til tellekorps. Karl Kleve og Janne-Linn Grytnes 
Antall stemmeberettigede registreres: 37 

  
 Styret presenterte seg. 
 
 
4. Godkjenning av årsmelding 
 Åge Natvik leste årsmeldingen høyt. 
 Feil i årsmelding: Arrangere landsmøte med familiesamling i 2009 (ikke 2007). 
  

Representanten i styret for Det nasjonale registre for barn født med spalter, sitter i 
referansegruppen. 
 

 Årsmeldingen er enstemmig godkjent. 
 
 
5. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning 
 Regnskap og revisjonsberetning er enstemmig godkjent.  
 
 
6. Vedtak om kontingent 

Styret har foreslått at kontingenten på kr 250.- opprettholdes. Dette ble enstemmig 
vedtatt. 

 
  
7.   Saker fra sentralstyret:  
 Organisasjonsutvikling Leppe- ganespalteforeningen. Se egen saksutredning. 

Styret er av den oppfatning at foreningen vil være tjent med å profesjonalisere arbeidet 
ytterligere i forhold til medlemmene, omgivelsene og LGS-fondet. Derfor ønsker 
styret en person som gis avlønning for å utføre daglige arbeidsoppdrag for foreningen 
(ca 25%). 
 
 



Innspill fra salen: 
- Viktig å beholde den emosjonelle tilknytningen. 
- Hvordan beholde de voksne spaltebarna? 
- Ungdomssamlingene er et skritt i riktig retning. 
- Økonomien er såpass god, at profesjonalisering kan forsvares. 
- Voksne med spalter inn i styret. 
- Grasrotandelen, midler fra Norsk Tipping? 

Landsmøtet er positive til den ordningen som skissert, og at styret ansetter en person i 
lønnet stilling (25%). 
 
 

8.   Innkomne saker 
 Det er ingen innkomne saker. 
 
 
9.   Handlingsplan  
 Rekruttere medlemmer: 

- delta på dagskursene 
- dobbelt medlemskap (familier melder inn både mor og far) 
- redusere lekkasjen av medlemmer (ungdom som er ferdig behandlet) 
 
Handlingsplanen ble godkjent. 
 
 

10. Godkjenning av budsjett for inneværende år, og fastsettelse av honorar til styret 
 Innspill fra salen: 
 Det er budsjettert med et underskudd på 141.000 kr. Hvorfor det? 

- Gi midler tilbake til medlemmene 
- To nye prosjekter: Ansettelse av en medarbeider, og satsning på ungdom 
- Styret tar med seg forslag om vedtektsendring for langtidsbudsjettering 
 
Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 
 

12.1 Valg  
 
a. Sentralstyret består av: 
• leder 
• nestleder 
• økonomiansvarlig 
• sekretær 
• to styremedlemmer 
• to varamedlemmer 
Sentralstyret velges for to år og konstituerer seg selv på første styremøte etter landsmøte. 

 
Innspill fra salen: 

- Ønske om en ungdomsrepresentant i styret (krever vedtektsendring). Styret tar med 
seg dette videre. 

 



Alle som valgkomiteene har innstilt ble valgt ved akklamasjon. Styret vil derfor bestå av 
Bjørn Terje Andersen, Kari A. Kleve, Eva Tone Fosse, Benedicte Lampe, Gabriella J. 
Ottesen, Åge Natvik, Kjetil Bakken og Hilde Aske Eriksen. 

 
b. Valgkomite som består av tre medlemmer som velges for en periode på to år 
Det manglet ett medlem i valgkomiteen, og Grete Sigbjørnsen ble valgt for to år. 
Linda Johansen ble gjenvalgt for to år. 
Oddrun Skaanevik har ett år igjen. 

 
 
12.2 Revisor 
Sentralstyret engasjerer en statsautorisert revisor med ansvar for revideringen av foreningens 
regnskap. 
 
Valg av revisor ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
Skien den 24. mai 2009. 
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