
REFERAT FRA LANDSMØTE HAFJELL 1. JUNI 2014 
LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN 

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

a. valg av møteleder:   Eva Tone Fosse 
b. valg av to referenter:   Hege Olsen Solberg og Hilde Aske Dahl 
c. valg av to protokollunderskrivere:  Mona Kristin Solberg og Janne Natvik 
d. valg av to personer til tellekorps:  Kjetil Bakken og Åge Natvik 
Antall stemmeberettigede registreres:  30 personer. 

 
 
4. Godkjenning av årsmelding 
 Årsmelding ble gjennomgått ved Åge Natvik. 
 

 I handlingsplanen, under punkt organisasjonsutvikling: Punktet om deltakelse ved 
«71st annual meeting» (ACPA) i Indianapolis fjernes, da foreningen ikke var 
representert ved arrangementet. 

 Forslag om link på nettsiden til innlegg i Dialog. 
 Forslag om behandlingsprotokoll i hvert Dialog. 
 Medlemmene oppfordres til å gi tilbakemeldinger på den nye nettsiden. 

 
Årsmelding er godkjent uten anmerkninger. 

 
 
5. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning 
 Regnskap er godkjent med en anmerkning.   

 Ingebjørg sin film. Prosjektet har til gode kr 250.000 fra tidligere år. 
 Regnskapet ble ikke lagt ut 14 dager før landsmøte på grunn av forsinkelser, men ble 

gitt til medlemmene ved ankomst til familiesamling. 
 
 
6. Vedtak om kontingent 
 Ingen forandring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.   Saker fra sentralstyret:  
 Endringer i vedtekter for fondet. 

 Forslag om endring av §4 vedrørende presisering av søknadsfrist til LGS-fondet.  
 Forslag til endring i setningsoppbygging, endres til Midlene fordeles…. 
 Forespørsel om presisering av deltakere i fondets fagkomité: Charles Philip, Paul 

Sætre, Nina Lindberg, Kjetil Bakken. 
  
 Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. 
 Vedtekter med vedtatte endringer blir lagt ut på www.lgs.no. 
 
 
8.   Innkomne saker 
 Det har ikke kommet inn noen saker. 
 
 
9.   Handlingsplan  

Kommentarer til handlingsplanen: 
 Feilaktig bruk av benevnelsen likemenn; rettes til likeperson. 

 
 Handlingsplanen godkjennes enstemmig. 

 
 

10. Godkjenning av budsjett for inneværende år  
 Kommentar: Det blir stilt større krav til dokumentasjon av alt arbeid som gjøres i 

styret og blant likepersoner, da dette gir inntektsgrunnlaget i form av tilskudd per 
medlem 

 Kommentar: det er satt opp høyere reklameutgifter i 2014 sammenliknet med 
tidligere år; dette gjøres for å oppgradere reklamemateriell. 

 Forslag om å øke medlemskontingenten. 
 Antall medlemmer holder seg rundt 700, det kommer like mange til som det faller 

fra årlig. 
 Det er uklart hvorfor medlemmer faller fra, men det skjer ofte ved 15-16 års alder. 
 Forslag om mulighet til medlemskap mot slutten av hvert år, der medlemskapet 

gjelder også fra inneværende år. 
 Forslag om familiestøtte eller livslange medlemskap, men disse formene utløser 

ingen støtte til foreningen. 
 

Budsjett for 2014, 2015 og 2016 godkjennes uten anmerkninger.  
 
 
11.1 Valg  

a. Sentralstyret består av: 
• leder 
• nestleder 
• økonomiansvarlig 
• sekretær 
• et styremedlem 
• et varamedlem 
 
Sentralstyret velges for to år og konstituerer seg selv på første styremøte etter landsmøte. 
 

http://www.lgs.no/


Sentralstyret består av følgende personer etter landsmøte 2014:   
Gabriella J. Ottesen, leder   2014-2016   
Eva Tone Fosse, nestleder   2014-2016  
Sigrun Rudland, styremedlem   2013-2015 
Susanne Marie Jørgensen, styremedlem 2014-2016 
Ikke valgt, kasserer    2014-2015 
 
Varamedlem: 
Maria Mosseng     2014-2016  

 
Forslag: Da det ikke var noen personer som ble valgt som kasserer i sentralstyret under 
landsmøtet, ble det foreslått at styret gis fullmakt til å avklare hvordan kasserer-funksjonen 
kan løses for neste periode. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
 

b. Valgkomité som består av tre medlemmer som velges for en periode på to år. 
 
Valgkomité består av følgende etter landsmøte 2014: 
Bjørn Terje Andersen   2013-2015 
Benedicte Lampe   2013-2015 
Åge Natvik    2014-2016 
 

 
11.2 Revisor 

Sentralstyret engasjerer en statsautorisert revisor med ansvar for revideringen av 
foreningens regnskap.  
 
Revisor blir fortsatt BDO Hamar.  

 
 
 
Hafjell 1. juni 2014. 
  
Referenter: 
 

 
Hege Olsen Solberg      Hilde Aske Dahl 
 
 
 
 
Protokollunderskrivere: 
 

 
Mona Kristin Solberg      Janne Natvik 
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