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1. Godkjenning av saksliste 

Årsmøtepapirer er lagt ut på STYRK sin nettside i henhold til retningslinjen.  

3.2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 

Styret foreslår styreleder som møteleder for årsmøtet 
Styrets foreslår styrets sekretær som referent 
Styret foreslår to av årsmøtets deltakere til tellekorps 
Styret foreslår at representanter fra årets arrangementskomite signerer årsmøteprotokollen  
 

4.3. Årsmelding - styrets årsberetning 

 
Styrets sammensetning 
Navn  Arbeidssted  Helseforetak  Funksjon  

Linda Vinje Oslo universitetssykehus Helse Sør-Øst Leder 

Marius Oustad  St. Olavs hospital  Helse Midt  Nestleder 

Hilde Beate K. 
Larsen 

Universitetssykehuset Nord Norge Helse Nord  Sekretær  

Kirsten Nøttingnes Haukeland universitetssjukehus Helse Vest  Kasserer 

Lene Stensland  Sørlandet Sykehus Arendal Helse Sør-Øst   Webansvarlig 

 
Styret har sett det som naturlig at helseforetakene er interessert og ser viktigheten av å ha et 
landsdekkende kontorfaglig nettverk som også har sitt virke regionalt i hver enkelt helseregion. 
Helse Nord og Helse Midt støtter STYRK sine regionale konferanser økonomisk og det er i seg 
selv en anerkjennelse av STYRK sitt arbeid og eksistens. 
 
Møter 
Styret har hatt 2 fysiske møter, ett konstitueringsmøte som en del av årskonferansen 2018, og 
på våren besøkte vi Arendal siden de var årets arrangement by. Resten av møtene er 
gjennomført pr telefon etter Årskonferansen i 2018. Tema har kun vært årskonferansen 2019 
og evaluering etter konferansen i 2018.  
 
Saker 

 
 Evaluering av årskonferansen 2018 

Det var jevnt over gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet fra årskonferansen 2018. 
Vi gjennomgikk alle kommentarer fra tilbakemeldingen vi mottok etter årskonferansen 
2018 og la forslag til neste års arrangementskomiteen på hva som burde endres på.   
 

 Styret og styrets arbeid 
Styret har i inneværende år vært representert med deltakere fra alle 4 regionene. Disse 
regionkontaktene utgjør styret. Det ble valgt inn to nye i styret under årskonferansen i 
2018.  Ny kasserer ble valgt og styret har dermed brukt noe tid etter sist årskonferanse til å 
få registrert endringene inn til Brønnøysundregisteret.  
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Styret har også brukt tiden til å bli kjent og dermed lagt vekt på å legge inn et fysisk møte i 
Arendal som vi gjennomførte i mai 2019.  
 
 

 Hjemmesiden og Facebook  
Styret har fått ny webansvarlig som har oppdatert nettsiden noe. Det er enda ikke helt 
optimalt siden nettsiden har begrensninger og det er vanskelig å oppnå kontakt med de 
som har laget siden. Positivt er at Facbooksiden til Styrk har fått flere medlemmer siden sist 
årskonferanse (158 medlemmer pr 26.08.19). Vi håper at flere velger å følge oss på 
Facebook siden.  
 

 Regionale konferanser 
I år har kun en av fire helseregioner arrangert regionale konferanser: 

▪ Helse Midt Norge gjennomførte regionkonferanse 5. juni, Scandic Hell hotell. 
 
Det er flott at det arrangeres Regionale konferanser. Det er på den måten vi deler 
kompetanse, får ideer, bygger nettverk og ikke minst gjør STYRK tilgjengelig for flest mulig.  
 
Helse Nord og Helse Sør-Øst har ikke arrangert regionkonferanse i år, og Helse Vest har ikke 
tatt opp igjen spørsmål om regionkonferanse.  
 
 

 Årskonferanse  
Årsmøtet 2013 vedtok at Årskonferansene heretter skal arrangeres på omgang i de fire 
regionene. Helse Nord står for tur i 2020.  
 
Rulleringsoversikt 

Region Årstall 

Helse Nord 2015 

Helse Sør-Øst 2016 

Helse Midt Norge 2017 

Helse Vest 2018 

Helse Sør-Øst 2019 

Helse Nord 2020 

Helse Sør-Øst  2021 

Helse Midt Norge 2022 

Helse Vest 2023 

Helse Sør-Øst  2024 

 
 
 
Linda Vinje 
styreleder 
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5.4. REGNSKAP STYRK  

 

Regnskap for styret i STYRK 2018/2019 
 Resultat Inntekter Utgifter 

Årskonferansen 2018 93.212,01 58.736,80 

Renteinntekter 137,90  

Sum inntekter 93.349,91  

   

 Tilskudd regionkonferanse   0 

* Reise- og møteutgifter f.o.m 
årskonferansen 2018 t.o.m. juli 2019.   42.140,80 

Bankgebyr  595,00 

Utgifter til nettside  8.950,00 

Sum utgifter  110.422,60 

Resultat pr 29.08.2019  -17.072,69 

 
 

 

 
 

 Balanse   

Bankinnskudd pr  30.08.2018  251.697,98   

Resultat 2018/2019   -17.072,69 

Akkumulert underskudd    -17.072,69 

Bankinnskudd pr  30.07.2018 234.625,29   
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Forslag til  

BUDSJETT STYRK 2019 / 2020   

 

 Budsjett 
2018/2019 

Regnskap 
2018/2019 

Budsjett 
2019/2020 

Inntekter 

Netto resultat årskonferansen 2018 
Renteinntekter 

 
 

10.000 
250 

 
 

34.475 
138 

 
 

10.000 
150 

Sum inntekter 10.250 34613 10.150 

Utgifter 

Møtevirksomhet  
Rekvisita, porto, bankgebyr 
Regionale konferanser 
PR (Web mm)  

 
 

30.000 
 250 

0 
10.000 

 
 

42.141 
595 

0 
8.950 

 
 

40.000 
500 

0 
9.000 

Sum utgifter 40.250 51.686 49.500 

Netto driftsresultat -30.000 -17.073 -39.350 

 
 
Kommentarer 
 
Krav til overskudd for konferansen 2019 settes til kr 10.000,-. 
Styret tar imot søknader om tilskudd til regional konferanse og innvilger inntil kr 10.000,- pr 
region. 
 
Styret har i regnskapsåret 2018/2019 brukt over budsjett på reise-/møtevirksomhet da vi 
har hatt et fysisk styremøte i Arendal i mai da 2 av 5 av styrets medlemmer ble valgt inn som 
nye styremedlemmer i 2018 og behovet for å bli bedre kjent var til stede. 
 
Styret legger opp til et styremøte i Oslo i løpet av neste budsjettår. 

http://www.hordaland.org/styrk


 

Årsmøte 2019  
__________________________________________________  

   

_____________________________________________________________________________ 
Internettadr.: http://www.styrk.org   

    

   

 

5. Valg av styremedlemmer 

Årsmøtet vedtok i 2013 at sittende regionkontakt som ønsker å slutte, selv må skaffe sin 

arvtaker. På valg er Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst. Helse Nord ved Hilde Beate K. 

Larsen ønsker å trekke seg av helsemessige årsaker. Hun har ikke klart å finne en erstatter til 

årsmøtet. Hun forsetter i styret inntil erstatter er på plass. Marius Oustad og Linda Vinje 

fortsetter en periode til hvis årsmøte godkjenner dette.  

 

Helse Sør – Øst og Helse Vest ble valgt inn i 2018 og er derfor ikke på valg i år.  

 

Alle som deltar på årskonferansen har mulighet til å foreslå aktuelle kandidater, eller seg selv 

som kandidat til regionkontakt/styremedlem. Forslag til aktuelle kandidater sendes skriftlig til 

styret ved leder, gjerne pr epost til Linda Vinje, mailadr: UXVINL@ous-hf.no , eller leveres 

første konferansedag om morgenen.  

Benkeforslag kan også aksepteres.  

 

 

6. Innkommende saker 

Ingen andre saker er kommet inn til styret 

 

7. Årskonferansen 2020 

Helse Nord er ansvarlig for årskonferansen 2020. 
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