
 

 

Sunnmøre Parkinsonforening Årsmøtet 29.2.2019 kl 13.00  
 
Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotel Waterfront, Ålesund.  
 
Leder Kari Steinsvik ønsket velkommen. 38 medlemmer var tilstede.  
Leder i Møre og Romsdal Parkinsonforening, May Britt J. Vikestrand hilste fra fylkesforeningen.  
 

Sak 1  Godkjenning av innkalling.  
Godkjent  

Sak 2 Valg av møteleder.  
Else Leite ble valgt.  

Sak 3 Valg av referent og protokollunderskrivere 
Kari Steinsvik ble valgt.  
Turid Huse og Bjørn Larsen ble valgt til å underskrive protokollen.  

Sak 4.  Godkjenning av saksliste.  
Godkjent. 
  

Sak 5.  Årsmelding 2019. 
Solveig Austnes leste Årsmeldingen.  
Rolf Ose kommenterte viktigheten av pårørendegruppen og Solveig Austnes orienterte 
om innkalling til nytt møte.  
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 6.  Arbeidsprogram 2020..  
Solveig Austnes leste arbeidsprogrammet.  
Rolf Ose kommenterte forskjellsbehandling i ulike institusjoner, og spesielt i nye Ålesund 
Kommune. Han oppfordret styret til å se på hva som kan gjøres på dette området.  
Kari Steinsvik fortalte at det ser ut til å løse seg med boksetrening til høsten. SPF vil gi 
støtte til de som kan ta kurs for å bli godkjente Rock Steady boksetrenere.  
Likepersonkurs. Det er endringer fra forbundets side, og SPF vil sammen med MRPF 
arbeide for at vi kan få flere Likepersoner og også få oppdatering på de som er nå i løpet 
av året.  
Arbeidsprogrammet ble godkjent.  
 

Sak 7.  Regnskap 2019.  
Kasserer Borgar Mattland gjennomgikk regnskapet. Det er gjort opp med et overskudd på 
kr 34.879 og er godkjent av revisor.  
Årsmeldingen for Reise- og tilskuddsfondet ble lest opp.  
Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 8.  Budsjett 2019.  
Borgar Mattland gjennomgikk budsjettet.  
Det er satt opp med hovedposter og det legges opp til samme aktivitetsnivå som 
tidligere.  
Budsjettet 2019 ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 9.  Innkomne saker.  
a) Revidering av statuttene til Reise- og Tilskuddsfondet  
b) Nye medlemmer til styret for fondet.  
Fondet skifter namn til «Sunnmøre Parkinsonforenings Tilskuddsfond». Det reviderte 
forslaget ble lest opp i sin helhet og Kari Steinsvik og Borgar Mattland kommenterte de 
ulike paragrafene hvor det er gjort endringer.  
 
 



 

 
§ 5 som definerer hvilke formål det kan gis støtte til fra fondet, ble grundig kommentert 
med tanke på at medlemmene også kan komme med gode forslat til hvem/hva det kan 
søkes om støtte til. 
Vedtak:  
a) Styrets forslag til endringer i Statuttene for Sunnmøre Parkinsonforenings 
Tilskuddsfond ble vedtatt.  
b) Borgar Mattland ble valgt som styremedlem til fondet og Else Leite ble valgt som 
varamedlem.  
c) Borgar Mattland ble valgt som leder av fondet.  

 
Sak 10.  

 
Valg. 
På vegne av valgkomiteen orienterte Kari Steinsvik om komiteens arbeid og la frem 
forslaget. Styremedlem Svein Jarle Molnes har bedt om fritak for siste året i styret.   

Styreleder  Kari Steinsvik  2 år 
Styremedlem Solveig Austnes   2 år   
Styremedlem  Terje Nergård  2 år    
Styremedlem  Gunnar Frøyen   1 år   
Styremedlem  Oskar Stokkereit  Ikke på valg  
1. vara  Vigdis Paulsen   1 år 
2. vara  Alf Kåre Goksøyr  1 år  
   
Revisor  Steinar Furnes   1 år  
   

 

 Alle ble valgt med akklamasjon.  
 
Styrets forslag til ny valgkomité:  
Borgar Mattland  
Else Leite   
Sollaug Stokkereit  
Annbjørg Furnes – vara  
Valgt med akklamasjon. 

 
Kari Steinsvik rettet til slutt en spesiell takk til Annbjørg Furnes og Sollaug Stokkereit som har tatt på 
seg ansvaret for at SPF leverer kake til Moa Bingo en gang i måneden. Styret er svært glad for at vi på 
den måten kan støtte opp om en kjærkommen inntekt.  
I år er det 3 som forlater styret og Borgar Mattland og Else Leite ble spesielt takket for mer enn 8 år i 
styret til foreningen. Begge har gjort en svært god innsats i alle disse årene.  
Svein Jarle Molnes har vært 3 år i styret til SPF, og har i tillegg hatt redaktørjobben i «Hør på meg».  
Kari Steinsvik takket for et godt årsmøtet og møtet ble hevet kl 15.15.  
 
Ole M. Ellefsen hadde et trivelig kåseri om Brudeegget før dagen ble avsluttet med trekking i 
utlodningen. Loddsalg ga en inntekt på kr. 3.900.  En takk til alle som hadde med seg gevinster.  
 
Protokollunderskrifter:  
 
                                                             Sign.           Sign.  
                                                        Turid Huse  Bjørn Larsen 
 
Ålesund 1.3.2020  
 
 
 
Kari Steinsvik  
Referent  


