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PROTOKOLL Gauldal-Oppdal Parkinsonforenings årsmøte 2019  
 

Møtet ble holdt på Støren, Veta 10 (gamle Folkets hus) tirsdag 11. juni 2019 kl 18:00. 
 
 
Sak 1   KONSTITUERING 

 
Velkommen 
Interimsstyrets leder Torbjørn Akersveen ønsket forsamlingen velkommen og 
erklærte møtet for åpnet.  
 
Godkjenning av stemmeberettigete 
Møtet ble satt med 23 stemmeberettigete til stede: 
2 medlemmer fra Holtålen, 13 fra Melhus, 1 fra Midtre Gauldal, 6 fra Oppdal og 1 
medlem fra Trondheim. Fra Rennebu og Røros møtte ingen. 
 
Valg av møteleder 
Vedtak: 
Torbjørn Akersveen ble enstemmig valgt som møteleder. 
 
Valg av protokollfører 
Vedtak: 
Astrid N Skauge ble enstemmig valgt til å føre møtets protokoll. 
 
Valg av et medlem til å signere protokollen sammen med møteleder 
Vedtak: 
Marit Johanne Berg ble enstemmig valgt til å signere møtets protokoll sammen med 
møteleder. 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste. 
 
 

Sak 2   INTERIMSSTYRETS RAPPORT 
Torbjørn Akersveen redegjorde muntlig for interimsstyrets arbeid fra stiftelsesmøtet 
28. mars 2019 og fram til dagens møte. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet tar rapporten til orientering. 

 
 
Sak 3   ARBEIDSPROGRAM 2. halvår 2019   

Interimsstyrets forslag til Arbeidsplan lå som Vedlegg 1 i årsmøtepapirene. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner det fremlagte arbeidsprogram for 2. halvår 2019.  
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Sak 4   BUDSJETT 2. halvår 2019 

Interimsstyrets forslag til Budsjett lå som Vedlegg 2 i årsmøtepapirene. 
 

Vedtak: 
Årsmøtet registrerer at budsjettet er tilført midler som er bundet til lokale aktiviteter. 
Årsmøtet registrerer at det vil kunne komme midler som en overføring fra Trondheim 
Parkinsonforening. Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjett som grunnlag for 
foreningens aktiviteter 2. halvår 2019. 
 
 

Sak 5   VALG 
 
Valgkomitéens merknader til innstillingen: 
1. Signaturfullmakten som er registrert i Brønnøysundregistrene gir styrets leder og 

nestleder hver for seg fullmakt til å signere på vegne av foreningen. Det gir 
enklere registrering til Brønnøysund at både leder og nestleder er valgt av 
Årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv. 

 
2. Tidsperiode (1 år) innebærer å bidra gjennom hele 2020 og sitte til årsmøtet som 

skal avholdes innen 15. februar 2021. Tilsvarende for tidsperiode (2 år) - sitte til 
årsmøtet som skal avholdes innen 15. februar 2022. 

 
3. Antall medlemmer i styre og valgkomité er noe mindre enn beskrevet som 

normalt i vedtektene (Vedtekter for Norges Parkinsonforbund), men er innenfor 
minimumsgrensene. Fylkesstyret er orientert og har godkjent 
styresammensettingen. 

 
4. For at det ikke skal bli full utskifting av alle samme år er funksjonstiden satt 

forskjellig og ikke i henhold til vedtektene. 
 

Valg av styreleder (2 år)  
• Bente Sundet Olsen, Melhus, ble enstemmig valgt som styreleder. 

Valg av nestleder (1 år) 
• Astrid Nielsen Skauge, Trondheim, ble enstemmig valgt som nestleder. 

Valg av styremedlem (2 år) 
• Marit Albertsen Moum, Melhus, ble enstemmig valgt som styremedlem. 

Valg av styremedlem (1 år) 
• Olav Arnt Reite, Oppdal, ble enstemmig valgt som styremedlem. 

Valg av 2 varamedlemmer (1 år) 
• Tone Lauvås, Oppdal, ble enstemmig valgt som varamedlem. 
• Marit Johanne Berg, Melhus, ble enstemmig valgt som varamedlem. 

 
Valgkomité (1 år):  

• Tone Lauvås, Oppdal, ble enstemmig valgt. 
• Marit Johanne Berg, Melhus, ble enstemmig valgt. 

 
Revisor (1 år): 

• Ola Lilleøkdal, Melhus, ble enstemmig valgt. 
 
 
 


