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PROTOKOLL fra årsmøte i Nord-Trøndelag Parkinsonforening

Møtet ble holdt på Scandic Hell hotell
lørdag 2. februar 2Ot9 fra 13:00 - 14:00

Sak 1 KONSTITUERING

a) Åpning
Leder, Jan Anders Austad, ønsket forsamlingen velkommen med et historisk tilbakeblikk
for NTPF og en kort orientering om arbeidet som er gjort i forkant av årsmøtet.
Deretter ble det gitt noe praktisk orientering. Årsmøtet ble deretter erklært åpnet.

b) Godkjenning av stemmeberettigete
Liste ved registreringsbord viser antall stemmeberettigete.
Vedtak:
Møtet ble satt med 29 stemmeberettigete til stede i salen.

c) Godkjenning av innkallingen
Leder orienterte om praksis for utsending av informasjon og refererte kort fra innkallingen.
Vedtak:
I nnkal lingen ble god kjent, ingen kommentarer.

d) Godkjenning av sakslista
Saklista består av 6 saker. lngen nye saker fra medlemmer.
Vedtak:
Sakslista ble godkjent, ingen kommentarer.

e) Valg av mØteleder
Forslag fra salen
Vedtak:
Jan Anders Austad ble valgt som møteleder, enstemmig. Han ledet møtet videre.

f) Valg av sekretær
Forslag fra salen
Vedtak:
Sissel Bremseth ble valgt som møtets sekretær, enstemmig.

gl Valg av 2 personer til tellekorps
Styret etterspurte forsalg fra salen.
Vedtak:
Svein Snekkvik og Ann-Randi Nilsen Myrvang ble valgt som tellekorps, enstemming.

h) Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
Styret etterspurte forslag fra salen.
Vedtak:
lvar Dalheim og Viktor lversen ble valgt som protokollunderskrivere, enstemmig.



sak 2 ÅnsernrTNING

a) Fylkesstyrets beretning for 2018 ble lagt fram av styrets leder, Jan Anders Austad.
Årsberetningen er gjengitt i sin helhet i heftet med saksdokumenter.

Vedtak:
Styrets årsberetning tas til etterretning.

b) Leder av Namdal Parkinsonforening, Ole Harald RØthe, orienterte om lokalstyrets

beretning for 2018.

Vedtak:
Årsberetning for Namdal Parkinsonforening ble tatt til etterretning ved Namdals årsmøte
19. Januar 2OL9.

Sak 3 REGNSKAP NTPF OG REVISORS BERETNING

Revidert årsregnskap for 2018 ble lagt fram av kasserer, Jan Anders Austad.

Vedtak:
Regnska p 2018 godkjennes.

SaK 4 GODKJENNING AV FREMFORHANDLET AWALE
Avtalen er grunnlaget for sammenslåing av fylkeslagene i Nord-Trøndelag ogSør-frøndelag til
ei fyl kesforen i ng, Trøn delag Pa rki nsonfo ren i ng.

Vedtaksprotokollen (4 sider) er i sin helhet i heftet. Styrets leder, Jan Anders Austad, la fram
sa ken.

Vedtak:
Fremforhand let avtale god kjen nes.

Vedtaksprotokollen god kjennes.

SAK 5 OPPRETTELSE AV INNTRøNDELAG PARKINSONFORENING

Styrets leder legger fram saken. Årsmøtet i NTPF bes om å opprette ny lokalforening,
I nntrøndelag Parkinsonforening.

Kommentar: Bildemateriale fra NTPF ønskes gitt til den nye lokalforeningen.
Leder orienterte om nytt register sentralt som muliggjØr lagring av bilder.
Vedtak:
I n ntrøndelag Pa rki nsonforen i ng eta bleres f r a O2.O2.20I9

SAK 5 OPPLøSNING AV NORD TRøNDELAG PARKTNSONFORENING

Leder takket tillitsvalgte for sin arbeidsinnsats.
Antall stemmeberettigete i salen. Denne saken krever 2/3 flertall
Vedtak:
NTPF ble løst opp fra 02.02.2019, enstemmig.
Klubbe, gave fra NPF, bordvimpel samt arkiv overleveres lnntrøndelag Parkinsonforening.


