
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GLÅMDAL LOKALLAG AV LOP 

Onsdag 16. juni 2021 i Sanitetens hus, Kongsvinger 

Fysisk frammøte: 25 medlemmer. 

Saksliste: 

1 Åpning av møtet 
2 Valg av møteleder og referent 
3 Valg av to personer <l å underskrive protokollen 
4 Godkjenning av innkalling og saksliste 
5 Årsmelding 2020 
6 Årsregnskap 2020 
7 Innkomne saker 
8 Godtgjøring <l styret 
9 Medlemskon<ngent 2021 
10 Forslag <l budsjeK 2021 
11 Halvårsplan 2021 
12 Valg 
13 Eventuelt 

 1  Åpning  
Leder Guro Tukun ønsket velkommen og orienterte liK om styrets ak<vitet gjennom 
koronaåret. 

2  Valg av møteleder og referent 
Forslag om Guro Tukun som møteleder og Liv Østbøll som referent. 
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtaK. 

 3  Valg av to personer Pl å underskrive protokollen 
Arnhild Meyer og Jan Pedersen ble foreslåK. 
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtaK. 

 4  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 5  Årsmelding 2020 
Årsmeldingen ble lagt fram av sekretær Liv Østbøll. 
Vedtak: Årsmeldingen godkjent uten bemerkninger. 

 6  Godkjenning av årsregnskap 2020 



Kasserer Åshild Strønen Pedersen redegjorde for regnskapstallene. Revisor Øivind Torgersen 
har revidert og godkjent regnskapet.  
Vedtak: Årsregnskapet for 2020 enstemmig godkjent. 

 7  Innkomne saker 
Ingen saker moKaK fra medlemmene innen fristen den 9. juni. 

 8  Godtgjøring Pl styret 
Under sak 8 i Xorårets årsmøte ble det vedtaK at styret skulle <lgodeses med en godtgjøring 
på <l sammen 10 000 kroner, fordelt mellom leder, tre styremedlemmer og tre 
varamedlemmer eKer arbeidsbyrde. Styret ble enige om å ta ut godtgjøringen i form av 
<lskudd i forbindelse med turer og andre arrangementer. 
Da alle arrangementer ble avlyst, valgte styret å ikke ta ut godtgjøring for 2020. 
Kommentarer <l styrets forslag: 
Håkon Aasvestad hevdet at styret ikke kan endre på vedtak gjort av årsmøtet, og skulle ha 
taK ut godtgjøringen fastsaK under sak 8 i Xor. EKer en del diskusjon fremmet Aasvestad 
følgende forslag: 
Som kompensasjon for ikke uKaK godtgjøring i 2020, og for arbeidet de u\ører i 
inneværende årsmøteperiode, bevilges styret 15 000 kroner for 2021.  
Vedtak: 
Forslaget vedtaK med 17 mot 3 stemmer.  

 9  MedlemskonPngent 2021 
Forslag <l vedtak: 
Styret foreslår at årskon<ngenten for ordinære medlemmer forblir uendret – kr 400,-. 
Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund betaler kun kr 120,- <l lokallaget. DeKe fordi NSF 
har egen avtale med LOP sentralt. 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtaK. 

 10  Forslag Pl budsjeY 2021 
Åshild S. Pedersen redegjorde for budsjeKallene. 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtaK. 

 11  Halvårsplan 2021 
Styrets forslag – uten at noe er endelig bestemt: 
14. september: Medlemsmøte 
Oktober:  Teater/konsert eller annen ak<vitet – gjerne lokalt 
SluKen av november: Julebord 
14. desember:  Julemøte a la arrangementet i desember 2020 

Bemerkninger: 



Jan Pedersen fremmet forslag om «Årets pensjonsoppgjør» som tema på høstens 
medlemsmøte. Styret sluKet seg <l Pedersens forslag. 
Vedtak:  Halvårsplanen enstemmig vedtaK. 

 12  Valg 
Styret og valgkomiteen fremmer forslag om at nåværende styre, varamedlemmer, revisor og 
valgkomité fortseKer i sine verv fram <l neste årsmøte: 
Vedtak: 
Styret for 2021 blir som følger: 
Leder:   Guro Tukun 
Kasserer:  Åshild Strønen Pedersen 
Sekretær:  Liv Østbøll 
Styremedlemmer: Anne Dystland 
Varamedlemmer: Kjell Lorentzen     
   Liv Grambo 
   BiKen Sandberg 
Revisor:  Øivind Torgersen 
Valgkomité:  Sylvia Birkelund og Else Melby 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtaK. 

 13  Eventuelt – Årets pengegave 
Glåmdal lokallag ønsker å gi en pengegave <l et lag, forening eller organisasjon hvis 
økonomien <llater det. Styret fremmer forslag om at årets gave på kr 10 000,-  går <l 
foreningen «Livsglede for eldre i Kongsvinger». Foreningen er <lsluKet den sentrale 
foreningen Livsglede for Eldre, som bl.a. jobber for at eldre skal få meningsfulle dager enten 
de bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. 
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtaK. 

Avslutning 
Anne Hagen, prosjektleder for «Redesigngruppa for innvandrerkvinner» - moKaker av 
Xorårets pengegave – fortalte med glød om arbeidet disse frivillige kvinnene gjør for byens 
flyktninger. Hun viste også noen av produktene som sys og strikkes. 

Helt <l sluK ble det servert kaffe og et lite koronamål<d bestående av hjemmebakst og 
sjokolade pakket i pose. 

Leder takket for frammøtet, ønsket god sommer og håpet på gjensyn med alle i september. 

Kongsvinger, 23. juni 2021 

_________________________ 
            Guro Tukun  



_________________________  ________________________ 
             Arnhild Meyer     Jan Pedersen


