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Protokoll Årsmøte RVD

Foreningen Retten til en verdig død, lørdag 1. april 2017 kl. 11.30 på
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkallelse: godkjent

2. Valg av
• Møteleder: Baard Thalberg
• Referent: Maria Hauso
• to personer til å underskrive referatet: Ursula Jakobsen og Randi Aasgaard

Færden

3. Årsberetning: årsberetningen ble lagt frem for årsmøtet, som godkjente
beretningen.

4. Regnskap: regnskapet og revisjonsberetning ble lagt frem av møteleder, og
viste et underskudd for 2016. Årsmøtet godkjente årsregnskapet.

5. Budsj ett: møteleder presenterte budsjettet for 2017, hvilket årsmøte tok til
etterretrnng.

6. Innkomne forslag: Haftor la frem en sak for årsmøtet som ikke har vært
behandlet i styret eller innsendt i tide, og derfor ikke kunne realitetsbehandles av
årsmøtet. Forslaget handler om ordningen med lommekortet, og fornyelse av
dette. Det synes å være en misforståelse knyttet til dette, om at lommekortet må
fornyes hos legen hvert år. Det stemmer ikke, da man selv må underskrive kortet
hvert år, dog ikke i samvær med legen. Styreleder svarte på Haftors innlegg, ved
å si at lommekortet ikke skal fremvises legen hvert år.

Innsendt forslag fra Knut Adler: Adler foreslår å endre begrepsbruken i
foreningen til Fridød, i stedet for assistert selvmord. Han forklarer det med at
selvmord er for nært knyttet til mord. Årsmøtet er ikke i stand til å fatte et
vedtak i denne sammenheng, men styret presiserer at de har et bevisst forhold til
sin begrepsbruk, og kan ha som intensjon å også inkorporere Fridød i sin
kommunikasj on.
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7. Valg
- Leder: Ole Peder Kjelstadli (ikke på valg)
- Styremedlemmer og vararepresentanter

Olav Weyergang-Nielsen (på valg)
Tove Steinbo (på valg)
Baard Thalberg (ikke på valg)

Vara representanter:
Bodil Loftheim går ut av styret
Guro Erikstein fortsetter som vara

Det nye styret blir som følger:
Ole Peder Kjelstadli, leder
Olav Weyergang-Nielsen, styremedlem
Tove Steinbo, styremedlem
Anne Drag-Tidemand, styremedlem

Vara:
Ragnhild Bugge, varamedlem
Guro Erikstein, varamedlem

Valgkomiteen gjenvelges:
Tom Heddalen
Aina Frich
Kristian Grorud

Revisor: Bård Standal gjenvelges

Alle saker ble enstemmig vedtatt

Oslo 01.04.2017

Sign Sign

Ursula Jakobsen Randi Aasgaard Færden
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Protokoll årsmøte i RVD Øst Norge

Årsmøte i Foreningen Retten til en verdig død Øst Norge, lørdag 1. april 2017
kl. 11.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkallelse: godkjent

2. Valg av
• møteleder Bård Thalberg
• referent Maria Hauso
• to personer til å underskrive referatet

3. Årsberetning: godkjent

4. Regnskap: godkjent

5. Budsjett: det forelå ingen budsjett, da foreningens eneste inntektskilde er
grasrotandeler, og eneste utgiftspost er del finansiering av
Verdighetskonferansen.

6. Innkomne forslag: det forelå ingen innkomne forslag.

7. Valg
- Leder: Bård Thalberg

- Styremedlemmer og vararepresentanter: Olav Weyergang-Nilsen, Tove
Steinbo og Anne Drag-Tiedemand

- Revisor: Bård Standal gjenvelges
- Valgkomité: styret gjenvelges som valgkomite, som besluttet på årsmøte i

fjor.

Oslo 0 1.04.2017

Sign Sign

Randi Aasgaard Færden Ursula Jakobsen
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