
DAGSORDEN LANDSMØTE SKIEN 12. JUNI 2011 
LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN 

  
1.   Godkjenning av innkalling 
 Innkalling er godkjent 
 
2.   Godkjenning av dagsorden 
 Dagsorden er godkjent 
 
3. Konstituering:  

a. valg av møteleder:   Bjørn Terje Andersen 
b. valg av to referenter:   Hege Solberg og Jens Peder Haugli  
c. valg av to protokollunderskrivere:  Inger Ødegård og Hans E Plesser 
d. valg av to personer til tellekorps:  Brita Lauten Jakobsen og Cecilie Tyvand 
Antall stemmeberettigede registreres:  38 stk. 

 
4. Godkjenning av årsmelding 
 Årsmelding er godkjent uten anmerkninger. 
 
5. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning 
 Regnskap er godkjent uten anmerkninger.   
 
6. Vedtak om kontingent 
 Fastsatt kontingent videreføres uten endringer 
 
7.   Saker fra sentralstyret:  
 Det er ingen saker fra sentralstyret 
 
8.   Innkomne saker 
 Det har ikke kommet inn noen saker 
 
9.   Handlingsplan  

Handlingsplanen godkjennes enstemmig.   
Kommentarer:  
Spørsmål fra medlem om oppfølgning av behandlingsteamene pga de store 
endringene som skjer ifm reorganiseringer i helsevesenet, styret er i dialog med 
helseforetakene slik at våre interesser er ivaretatt.  
Spørsmål vedr LGS-fondet, for 2010 kom det inn et lite bidrag, forslag fra et medlem 
om å bruke dialog til å minne medlemmene om at foreningen har et fond synliggjøre 
behovet for ”påfyll” her oftere, vi ligger etter målet om 1.mill før vi bruker av 
fondsmidler. 
 

10. Godkjenning av budsjett for inneværende år  
Budsjett for 2011 og 2012 godkjennes uten anmerkninger.  
 

11.1 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. 
 
Styret ønsker og ser behovet for en fast ungdomsrepresentant som et bindeledd mellom styret 
og ungdomsgruppa.  Amalie Grindheim ble valgt inn som vararepresentant til styret, og vil fylle 
den funksjonen. 
 
Sentralstyre består av følgende etter landsmøte 2011: 
Bjørn Terje Andersen  2011-2013  
Kjetil Bakken   2011-2013  
Åge Natvik    2010-2012  
Benedicte Lampe   2011-2013   
Gabriella J. Ottesen   2010-2012   
Eva Tone Fosse   2010-2012   
 
Varamedlemmer: 
Marianne Rødset Nikolas  2011-2013  
Amalie Grindhaug   2011-2012  

 
b. Valgkomite som består av tre medlemmer som velges for en periode på to år. 

 
Styret vil ha et tett samarbeid med valgkomiteen i framtiden. 
 
Valgkomité består av følgende etter landsmøte 2011: 
Grethe Sigbjørnsen   2010-2012  
Jens Peder Haugli   2011-2013  
Hilde Aske Dahl   2011-2013  

 
11.2 Revisor 
Sentralstyret engasjerer en statsautorisert revisor med ansvar for revideringen av foreningens 
regnskap.  
Ingen forslag om ny revisor. 
 
 
Skien den 12. juni 2011. 
 
Referenter: 

 
 
 
 

Jens Peder Haugli    Hege Solberg  
 
 
Protokollunderskrivere: 

 
 
 

 
Inger K. Ødegård    Hans E Plesser 


