ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015

PROTOKOLL
Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og
spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket ja til å åpne møtet.
Trine Skei Grande snakket varmt om norsk frivillighet, som er preget av myndiggjøring
istedenfor veldedighet som den er i mange land. En skole for alle og muligheten til å styre sitt
eget liv er tanker som også ligger bak den offentlige støtten til voksenopplæring og
studieforbund. Disse er viktige, for myndiggjøring, dannelse, makt og kultur bygging. Trine
fikk en blomsterbukett og et jubileumsnett med minnepinne og kaffekopp som takk for
interessen og innsatsen.

SAK 1

Konstituering

Navneopprop – Marianne Ween
23 medlemsorganisasjoner pluss 9 søkerorganisasjoner var tilstede. I tillegg har styret 6
stemmer unntatt ved behandling av årsberetning og årsregnskap. Totalt var 49 stemmer
tilstede, 9 av dem med stemmerett etter sak om nye medlemskap.
Vedtak:
Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig
satt og vedtaksdyktig
Dirigent Sturla Bjerkaker, sekretær Marianne Ween, protokollunderskrivere Grethe Lyngedal
og Johnny G. Johansen og tellekorps fra sekretariatet ble valgt til møtefunksjonærer
-

SAK 2

Dirigenten tok over ledelsen av møtet

Årsmelding for 2014

Presentasjon av årsmeldingen startet med presentasjon av prosjektet Mestring i Funkis og
den første delen av det nye mestringskurset som Funkis holder på å utvikle. Marianne Ween
innledet om bakgrunnen for prosjektet. Elin Sollid presenterte del 1 av kurset.
Styreleder Kjetil Gaarder presenterte årsmeldingen for Funkis i 2014. En stavefeil ble
oppdaget, og årstallet 15 rettet til 14 i første avsnitt på side 4.
Vedtak:
Årsberetning for Studieforbundet Funkis i 2014 ble enstemmig vedtatt

SAK 3

Årsregnskap for 2014

Generalsekretær Marianne Ween presenterte regnskapet for 2014, med vekt på forklaring av
uventet stort overskudd. Hun leste også revisors beretning.
Vedtak:
Årsregnskap for Studieforbundet Funkis i 2014 ble enstemmig vedtatt

SAK 4

Vedtektsendringer – forslag fra Dysleksi Norge

Nestleder i Funkis, Kristin Berglann Tronrud la fram styrets innstilling til forslaget etter at
Dysleksi Norge ikke ønsket å begrunne sitt forslag videre.
Styrets innstilling: Årsmøtet sender saken til styret som utreder forslaget og legger fram sin
innstilling på neste årsmøte
Vedtak:
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

SAK 5

Vedtektsendringer – forslag fra Styret i Funkis

Kristin Berglann Tronrud innledet om arbeidet med å fornye vedtektene. Hensikten har ikke
vært å gjennomføre store endringer i bestemmelsene, men å rydde opp slik at vedtektene
blir lettere å bruke.

Ordskifte: Hørselshemmedes Landsforbund, Foreningen for Fragilt X Syndrom, Foreningen
Osteogenesis Imperfekta, Achilles of Norway, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Følgende forslag ble lagt fram av HLF:
§ 3 Organisering:
Begrepet ‘lokalledd’ byttes ut med fylkes/regionalledd på alle steder
Avstemming
26 stemmer for forslaget fra HLF, 12 stemmer mot
Vedtak:
Forslag vedtatt som endring i styrets forslag til vedtektsendringer
Forslag til endring fra styret:
Begrepet: ‘Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende’ brukes
gjennomgående i vedtektene
Ordskifte om § 7.1 og 8: HLF, Foreningen Osteogenesis Imperfekta
Vedtak:
Styrets forslag til endring av vedtektene, med endringer foreslått av HLF og styret ble
enstemmig vedtatt

SAK 6

Nye medlemmer

Dirigenten ba de ni søkerorganisasjonene om å komme fram for å presentere seg.
Organisasjonenes delegater fortalte kort om sine organisasjoner
Vedtak:
Åtte ordinære medlemmer og ett assosiert medlem tatt opp i Studieforbundet Funkis, som
derved har 76 medlemsorganisasjoner

SAK 7

Pilotprosjekt i Funkis Vestfold og Sogn og Fjordane

Kjetil Gaarder presenterte bakgrunnen for prosjektet, arbeidet i prosjektet, ressursgruppens
rapport til styret og styrets innstilling til årsmøtet. Et positivt resultat av prosjektet er at
Vestfold nå har et fylkesledd, med styre valgt på lovlig årsmøte i januar 2015
Styrets innstilling: Styrets anbefaling er at prosjektet avsluttes som planlagt
Vedtak:
Styrets innstilling enstemmig vedtatt

SAK 8

Arbeidsplan for 2015

Styremedlem Thor Einar Holmgard presenterte styrets forslag til Arbeidsplan for 2015
Vedtak:
Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til Arbeidsplan for 2015

SAK 9

Budsjett for 2015

Marianne Ween presenterte styrets forslag til budsjett for 2015
Vedtak:
Budsjett for 2015 enstemmig vedtatt

SAK 10

Valg

Medlem i valgkomiteen Grethe Lyngedal presenterte valgkomiteens forslag til styre,
valgkomite og revisor
Vedtak:
Styre i Studieforbundet Funkis:
Kjetil Gaarder valgt til styreleder for 2 år
Sølvi Lund-Vang valgt til styremedlem for 1 år
Thor Einar Holmgard valgt til styremedlem for 2 år

Asbjørn Johnsen valgt til styremedlem for 2 år
Aase Harstad valgt til 1. vara for 1 år
Bodil J. Skiftesvik og Brit Haugdahl valgt til 2. og 3. vara for 1 år
Alle valg ved akklamasjon
Valgkomite:
Kåre Kristoffersen valgt til leder for 1 år
Knut Magne Ellingsen og Grethe Lyngedal valgt til medlem for 1 år
Bjørn Kristiansen valgt til vara for 1 år
Revisor:
LST Revisjon v/Ottar Langseth valt til revisor for 2015
Dirigenten overlot møtet til styreleder
Styreleder takket for godt møte, og dirigenten fikk blomster som takk for god innsats og fast
møteledelse

Årsmøtet ble avsluttet 15.56
Protokoll 24.04.15 MW
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