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ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2019

PROTOKOLL

Styreleder Kristin Berglann Tronrud ønsket velkommen til medlemsorganisasjoner,
fylkesrepresentanter og gjester, og spesielt til de tre organisasjonene som søker om
medlemskap på dette årsmøtet.

Hun henviste til 2018 som et krevende år for styre og medlemsorganisasjoner, på
grunn av de påtvungne endringene i fordeling av tilretteleggingstilskudd. Som et av
de største studieforbundene administrerer Funkis et stort antall søknader om tilskudd
til et økende antall kurs, deltakere og timer. Omfattende endringer i rutiner må
nødvendigvis ta tid å gjennomføre. Dette pålegget medførte en mindre nedgang i
antall kurstimer som fikk støtte i 2018, men tallet vil forhåpentligvis igjen stige i 2019,
når endringen får forankring hos søkerne.

Helene Thon fra styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon hilste til årsmøtet,
og takket for nært og godt samarbeid ikke bare i jubileumsåret 2018, men gjennom
de to paraplyorganisasjonenes historie. Hun nevnte spesielt arbeidet Funkis
gjennomfører for felles kurs og kompetanse-utvikling, for eksempel i form av kursene
i Brukermedvirkning og Likepersonarbeid. FF0 støtter arbeidet med bedre
rammebetingelser for opplæring i forhold til Storting og statsbudsjett. FF0 støtter
også opp om Funkis’ sitt svar på Hagen-utvalgets regionaliserings-forslag, og bærer
fram vår vurdering av at et nasjonalt tilskudd som voksenopplæringstilskuddet ikke
kan forvaltes regionalt. FF0 og Funkis har også et godt samarbeid i fylker og
regioner. FF0 er i en prosess der de vil ha 11 fylkesledd i 2020, fylkesledd som vil ha
større regional slagkraft enn de har hatt i dagens organisering.

Styreleder Kristin Berglann Tronrud foresto deretter konstituering av årsmøtet:

SAK I Konstituering

Navneopprop — Generalsekretær Marianne Ween foretok navneopprop

Ved møtestart var det 23 organisasjoner med 35 stemmer tilstede.

I tillegg var 2 søker-organisasjoner tilstede, og 5 styremedlemmer.
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Ytterligere I medlemsorganisasjon, med en stemme, og i søkerorganisasjon kom til
under punkt 2.

Styreleder ledet konstitueringen videre:

Innkalling til årsmøtet — godkjent

Dagsorden for årsmøtet — vedtatt

Forretningsorden — vedtatt

Valg av dirigent: Styret foreslår Gro Holstad, generalsekretær i
Voksenopplæringsforbundet — Gro Holstad valgt

Valg av sekretær: Styret foreslår Marianne Ween, generalsekretær i Stud ieforbundet
Funkis — Marianne Ween valgt

Valg av tellekorps: Styret foreslår staben i Studieforbundet Funkis — Staben valgt
Valg av protokollunderskrivere: Styret foreslår Torunn Fjær-Haugvik fra Foreningen
for Hjertesyke Barn og Amalie Tveit Pedersen fra Stoffskifteforbundet —

Protokollunderskrivere valgt som foreslått.

Styreleder erklærte årsmøtet lovlig satt og åpnet

Møtedirigent Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, overtok
ordet og dirigentbordet, men tok først talerstolen og hilste til årsmøtet. Hun viste til
det gode samarbeidet mellom et av de største studieforbundene i Norge og
Voksenopplæringsforbundet, og at dette har vært spesielt viktig i et tid der
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vil evaluere innretning og
plassering av vokseopplæringstilskuddet.



STLJDIEFORBUNDET

(FUNKIS
SAK 2 Årsmelding for 2018

Styrets nestleder Thor Einar Holmgard presenterte styrets årsmelding for 2018, ved å
lese forord og overskrifter.

Ordskifte: Ingen

Vedtak: Årsmeldingen for Studieforbundet Funkis 2018 enstemmig vedtatt

SAK 3 Årsregnskap for 2018

Generalsekretær Marianne Ween presenterte regnskapet for Studieforbundet Funkis
2018, kommenterte hovedtall og leste konklusjon i revisors beretning.

Ordskifte: Delegat 29 Psoriasis- og Eksemforbundet UNG

Informasjon om utgifter til pensjon for generalsekretær ble etterlyst, det manglende
tallet er kr 110.884,-)

Vedtak: Årsregnskap for Studieforbundet Funkis 2018 enstemmig vedtatt

SAK 4 Vedtektsendringer

Styreleder Kristin Berglann Tronrud innledet om prosessen bak årets forslag til
endringer i vedtektene.

Årsmøtet tok pause 14.00

Nancy Herz fra Frivillighet Norge holdt innlegg om læringens plass i frivilligheten.
Årsmøtet satt igjen 14.40

SAK 4 Vedtektsendringer - fortsatt

Ordstyrer gjennomgikk endringene paragraf for paragraf:

Ordskifte til 10 Årsmøte fylkesledd: Delegat 54 Mental Helse, I Styreleder
Votering om frist for årsmøter i fylkesledd:

Om årsmøtet ønsker endring: 37 stemmer for endring
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Generalsekretær Marianne Ween leste opp melding fra Funkis Innlandet om forslag
til vedtektsendringer. Flere av forslagene henvises til redigering, men forslag om frist
30. april for årsmøte i fylkene står mot forslaget fra styret om frist 31. mars.
Votering om frist skal være 31. mars eller 30. april: Enstemmig for 31. mars
Styrets endringsforslag enstemmig vedtatt: Frist for årsmøter i fylkesledd skal
være 31. mars

Ordskifte til § 10 Årsmøte i fylkesledd: Delegat 54 Mental Helse

Forslag fra Mental Helse til §10: Fylkesledd kan i ekstraordinære tilfeller søke
sentralstyret om utsettelse av årsmøtet

10 stemmer mot forslag — Forslag vedtatt

Ordskifte til Styret i fylkesledd: Delegat 54 Mental Helse

Forslag fra Mental Helse: Tillegg til § 10.1 om styret i fylkesledd: Styret velges
normalt for 2 år, det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert
år.

Votering — endring enstemmig vedtatt

Ordstyrer la vedtektsendringene som helhet fra til votering

Vedtak — vedtektsendringene enstemmig vedtatt

Ordskifte til vedtektene samlet: 37 Thor Einar Holmgard

Forslag fra Delegat 37 Thor Einar Holmgard: Styret i Studieforbundet Funkis ber om
redigerings-fullmakt for vedtektene

Enstemmig vedtatt
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SAK 5 Nye medlemmer

Ordstyrer ba de tre søkerorganisasjonene komme fram for å presentere seg:

Hørselshemmede Barns Organisasjon

Norges Førerhundforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

De tre organisasjonene presenterte seg for årsmøtet, og ble opptatt som medlemmer
ved akklamasjon

Vedtak: Hørselshemmede Barns Organisasjon, Norges Førerhundforbund
og Norges Handikapforbunds Ungdom opptatt som medlemmer i
Studieforbundet Funkis

Generalsekretær gratulerte, delte ut informasjonspakke og inviterte til
informasjonsmøte om Funkis, kurs og tilskuddssøknader.

SAK 6 Forslag fra Funkis Trøndelag

Generalsekretær Marianne Ween leste opp forslag fra Funkis Trøndelag og styrets
innstilling

Ordskifte: Delegat 49 Funkis i Østfold og 37 Thor Einar Holmgard

Votering — Forslag enstemmig avvist

SAK 7 Strategiplan for 2019-21

Nestleder Thor Einar Holmgard la fram styrets forslag til Strategiplan og
kommenterte viktig punkter

Ordskifte: Delegat 13 Mental Helse Ungdom

Votering — Forslag til Strategiplan for Studieforbundet Funkis 2019-21
enstemmig vedtatt — med tilføyelse: ‘kronisk syke’
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SAK 8 Arbeidspian for 2019

Nestleder Thor Einar Holmgard la fram styrets forslag til Arbeidsplan og kommenterte
viktige punkter

Ordskifte Delegat 54 Mental Helse

Votering — Forslag til Arbeidspian for Studieforbundet Funkis 2019 enstemmig
vedtatt

SAK 9 Budsjett for 2019

Generalsekretær Marianne Ween la fram styrets forslag til budsjett for 2019, og
kommenterte viktige prioriteringer

Votering — Forslag til budsjett for Studieforbundet Funkis 2019 enstemmig
vedtatt

SAK 10 Valg

Delegat 16 Grethe Lyngedal fra NBF og Valgkomiteen la fram valgkomiteens
instilling basert på vedtatte vedtektsendringer

Ordskifte: Delegat 54 Mental Helse, delegat 16 Valgkomiteen, delegat 36 styreleder
Kristin Berglann Tronrud, delegat 29 PEF Ung, delegat 55 Mental Helse, delegat 13
Mental Helse Ungdom, delegat 34 Foreningen for Fragilt X Syndrom

Forslag om et ekstra medlem i valgkomiteen basert på endringene i vedtektene ble
lagt fram av Mental Helse, men trukket etter gjennomgang av innstilling og regelverk.

Følgende enstemmige valg ble foretatt:

Sentralstyre:

Styreleder 2 år — Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen

Nestleder I år — Kristin Bergiann Tronrud, Norges Blindeforbund

Styremedlem 2 år — Svein B. Holmen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Styremedlem I år— Mille P. Falstad, Mental Helse Ungdom
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i vara i år— Eva Høili, MS-forbundet

2 vara I år — Amalie Tveit Pedersen, Stoffskifteforbundet

Valgkomite

Else Magni Horten, LHL

Stein Yngvar Andresen, Ryggforeningen i Norge

Bodil Johanne Skiftesvik, Norsk Revmatikerforbund

Hanne-Lillian Søvik, LHL

Revisor I år — LST Revisjon

Med dette var dagsorden gjennomført, og ordstyrer overleverte møtet til styreleder
Thor Einar Holmgard, som takket både ordstyrer og delegater for god innsats og fine
debatter. Ordstyrer mottok blomster og takket for seg.

Styreleder overleverte blomster til avtroppende styremedlem Elisabeth Thommesen
og avtroppende valgkomitemedlem Grethe Lyngedal. Avtroppende valgkomiteleder
Kåre Kristoffersen var ikke tilstede og vil motta blomster hjemme.

Årsmøtet avsluttet kl 16.05.

Protokoll ført av Marianne Ween 26. april 2019

Protokollen signeres:

Oslo, dato i/S &OL\ Oslo, dato

frfç /
Torunn Fjær-Haugvik / Amalie Tveit Pedersen

Foreningen for Hjertesyke Barn Stoffskifteforbundet


