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Årsmøteprotokoll 17.09.10 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader. 

 
 

2. Valg av møteleder, referent og tellekorp 
 Møteleder: Åse-Merete Pedersen, leder i STYRK 
 Referent:  Randi Rambjørg, sekretær i STYRK 
 Tellekorps: Susanne Faderhøy 

    Hege Ringsrød 
Godkjent uten merknader. 
 
 
3. Årsberetning – styringsgruppens arbeid 
Årsberetning lest opp av styrets leder Åse Merete Pedersen. 
Godkjent uten merknader. 
 

 
4. Årsregnskap og budsjett 
Årsregnskap med kommentarer gjennomgått av styrets leder Åse-Merete Pedersen.  
Årsregnskap med kommentarer godkjent.  

 
Budsjett med kommentarer gjennomgått opp av styrets leder Åse Merete Pedersen. 
Budsjett med kommentarer godkjent med følgende tilleggsbemerkning: 
De regionale helseforetakene bør forespørres om å bidra til inntjening til STYRK. 
 
 
5. Valg av styremedlemmer og web-redaktør. 
Valgkomiteen har bestått av Annelise Waka, Aud Stølmacher og Hilde Fjerdingen 
Kolset. Annelise Waka la frem innstillingen fra valgkomiteen. 
 
Fra Helse Sør-øst: Elisabeth Blichfeldt er på valg, har takket ja til gjenvalg. 

 Ingen andre forslag, enstemmig valgt. 
 

Fra Helse Nord: Åse-Merete Pedersen er på valg, har takket ja til gjenvalg. 
 Ingen andre forslag, enstemmig valgt.  

 
Det er ikke noen på valg i Helse Midt, Helse Vest eller i Helse Sør-Øst. 
Web-redaktør: Randi Rambjørg. 
 
Styret konstituerer seg selv. 
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6. Valg av valgkomitè 
Avtroppende styremedlemmer skal normalt over i valgkomiteen. Da det ikke er noen 
avtroppende fra styret i år utgår forslag om at Åse-Merete Pedersen og Elisabeth 
Blichfeldt går inn i valgkomiteen.  
Følgende forslag på to nye deltakere i valgkomiteen foreligger: 
Fra Helse Nord: Edith Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, enstemmig valgt. 
Fra Helse Sør-Øst: Brynhild Wendelborg, Vestre Viken HF, enstemmig valgt. 
Anne-Lise Waka, Diakonhjemmet sykehus fortsetter et år til i valgkomiteen.  
 
7. Orienteringssaker. 
Styrets leder Åse Merete Pedersen orienterte om at styret har utarbeidet følgende:  

a. Praktiske råde for arrangør av årskonferansen 
b. Prosedyre for avtale med sponsor 
c. Mal for avtale med sponsor.  

 
 
 
 
Årsmøtet slutt 09.45. 
 
 
 
Randi Rambjørg 
- referent - 


