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REFERAT FRA ÅRSMØTET
9. april 2016 på Litteraturhuset, Oslo

Til stede fra styret: Ole Peder Kjeidstadli og Tove Steinbo,
Ca. 30 medlemmer var til stede.
Styremedlem Tove Steinbo åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen. Hun
ga også en kort redegjørelse for at styret var svakt representert på årets møte, noe som skyldes
uheldig omstendigheter av sykdom, dødsfall i nær familie og tjenestereise.
Tove Steinbo holdt en kort minnetale over avdøde styremedlem Guri Sandbakken som ble
minnet med ett minutts stillhet.
Deretter ble ordet gitt til styreleder Ole Peder Kjeidstadli.
Til saksliste:
1.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2.

Styrets forslag til møteleder og referent ble godkjent.
Møteleder: Ole Peder Kjeidstadli.
Referent: Olav Weyergang-Nielsen
Til å underskrive protokollen ble valgt Randi Aasgaard Færden og Knut Adeler.
Årsberetning Styrets arbeid
I den fremlagte beretningen står det feilaktig at Carolyn Midsem er medlem av
valgkomiteen. Det riktige navnet skal være Aina Frich.

3.

—

Beretningen om styrets arbeid ble gjennomgått punktvis.
Styreleder ga deretter en redegjørelse for foreningens utadrettede virksomhet og
kontakten med andre organisasjoner, media, politiske partier og politikere.
Styremedlemmer og sekretariatet har gjennom året hatt flere møter med representanter
for ulike partier på Stortinget og da særlig representanter knyttet til helse- og
omsorgskomiteen.
Tidligere styremedlem Knut Adeler har utarbeidet en systematisk oversikt over hva
som har skjedd på vårt område i ulike deler av verden. Denne oversikten er lagt ut på
foreningens nettside. Oversikten er også sendt alle medlemmer av Stortingets
justiskomité og helse- og omsorgskomit sammen med invitasjon til
Verdighetskonferansen 2016. Det er kommet tilbakemelding om at oversikten gir
nyttig informasjon
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I forbindelse med at gjennomgangen av medlemstallene viser en nedgang, ble det pekt
på at det særlig blant livsvarige medlemmer kommer en del returpost med ukjente
adresser og meldinger om dødsfall. Det er også i denne medlemskategorien naturlig
nok at frafallet er størst. I og med at livstidsmedlemmene ikke lenger bidrar i den faste
inntektsstrømmen for foreningen har dette lite innflytelse på vår økonomi. Det er
likevel av største viktighet at verving av nye medlemmer fortsetter, for det er gjennom
god medlemsoppslutning foreningen kan fa stabil økonomi og vise styrke utad.
Det ble gitt en kort redegjørelse for arbeidet i Helsedirektoratet med landsomfattende
e-journal og livstestamentets plassering i den sammenheng. E-journal er foreløpig på
prøvestadiet, men vil bli gjeldende for hele landet i løpet av 2016. Det er ennå ikke
gjort plass til livstestament i e-journalen, og det ble fremmet en del synspunkter på
hvordan det kan arbeides videre med å fa dette til.
Det ble også oppfordret til at både styret og medlemmer for øvrig arbeider for å få vårt
arbeid enda mer synlig, for eksempel gjennom å få det belyst i fjernsynsprogrammer
som “Debatten”, “Torp” og lignende.
Årsberetningen ble deretter godkjent.
4.

Regnskap.
Ole Peder Kjeidstadli og Olav Weyergang-Nielsen gjennomgikk regnskapet. Det ble
gitt utfyllende kommentarer til en del av punktene. Også i 2015 har det vært høy
aktivitet, men for første gang siden 2010 viser regnskapet et overskudd. Noen av
årsakene til et tilfredsstillende økonomisk resultat, er at gaveaksjonen før jul ga godt
resultat og at det i samarbeid med Orgservice har vært arbeidet aktivt med både
inntekts- og utgifissiden.
Revisjonsberetningen fra revisor Bård Standal ble lest opp, der årsmøtet ble anbefalt å
godkjenne det fremlagte regnskap for 2015.
Regnskapet ble deretter godkjent.

5.

Budsjett.
Styreleder gjennomgikk budsjettet for 2016 som er lagt nært opp til regnskapet for
2015 med et forventet lite overskudd.
Styret fortsetter det gode samarbeidet med Orgservice, men det ligger fortsatt mange
usikkerhetsfaktorer både på inntekts- og utgiftssiden og medlemstilslutningen
Årsmøtet tok deretter budsjettet for 2016 til etterretning.

6.

Innkomne forslag.
Vedtekstsendring
Foreningen har i en tid sett på muligheten til å komme inn på Skatteetatens liste over
organisasjoner hvor det kan gis skattefradrag for gaver. Vi vet ikke om en søknad vil
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bli akseptert, men et absolutt krav fra skattemyndighetene før vi søker, er at vedtektene
inneholder en bestemmelse om hvem gjenværende midler skal tilfalle ved eventuell
avvikling/opphør av foreningen. Styret foreslår at midlene tilfaller vår europeiske
fellesorganisasjon.
Forslag til endring av vedtektenes § 10: Siste setning endres til: “Gjenværende midler
etter at eventuell gjeld er dekket, skal tilfalle European Divisjon ofThe Wora
Federation of Right to die Societies, Right to die Europe.’
Kontingent
Foreningen har god tilslutning fra unge mennesker når det gjelder de saker vi arbeider
for, men for mange, særlig studenter og skoleelever, er nåværende kontingent for høy.
For å lette inngangen for unge interesserte innføres det en egen “ungdomskontingent”.
Forslag: Medlemmer under 26 år: årskontingent kr. 100,Begge forslag ble enstemmig vedtatt.
7.

Valg.
Olav Weyergang-Nielsen leste opp valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Etter valget på årsmøtet 2015 har styret bestått av
Leder:
Ole Peder Kjeldstadli, Moss
Styremedlemmer:
Tove Steinbo, Oslo
Baard Thalberg, Oslo
Christian Grorud, Bærum
Guri Sandbakken, Oslo
Varamedlemmer:
Bodil Loftheim, Drøbak
Anette Todal, Tønsberg.

På valg i år er styreleder Ole Peder Kjeldstadli, styremedlemmene Baard Thalberg og
Guri Sandbakken og varamedlemmene Bodil Loftheim og Anette Todal. I tillegg har
styremedlem Christian Grorud bedt om avløsning.
Styreleder Ole Peder Kjeldstadli, styremedlem Baard Thalberg og varamedlem Bodil
Loftheim har takket ja til gjenvalg for en ny periode. Guri Sandbakken, som gikk bort
i desember må naturlig nok erstattes, varamedlem Anette Todal som enke og alenemor
i en krevende jobbsituasjon ser det inntil videre vanskelig å forplikte seg i forhold til
styret, og styremedlem Christian Grorud har av personlige årsaker bedt om avløsning
midt i perioden.
På denne bakgrunn gir valkomiteen følgende innstilling til valg:
Ole Peder Kjeidstadli Moss, gjenvalg som styreleder for 2 år
Anne Drag Tidemand-Fossum, Oslo, nytt styremedlem for 2 år
Olav Weyergang-Nielsen,Oppegård, nytt styremedlem for 1 år
Bodil Loftheim, Frogn, gjenvalg som varamedlem for i år
Guro Erikstein, Skien, nytt varamedlem for i år
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Revisor.
Bård Standal

gjenvalg for i år.

Det nye styret og revisor ble valgt ved akklamasjon.
Det nye styret består således av:
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Ole Peder Kjeidstadli
Tove Steinbo, Baard Thalberg, Anne Drag Tidemand-Fossum
og Olav Weyergang-Nielsen.
Bodil Loftheim og Guro Erikstein

Som nytt medlem av valgkomiteen etter Henning Rokling foreslår styret Christian
Grorud.
Den nye valgkomiteen ble valgt ved akkiamasjon.

Etter dette består valgkomiteen av Tom Hedalen, Aina Frisch og Christian Grorud.
Årsmøtet ble deretter avsluttet.

Randi Aasgaard Færden (sign.)

ut Adeleri(sign.)
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