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NORSK FOLKEHJELP SANDNES
1. ÅPNING
Åpning v/leder Morten Ramsfjell

2. KONSTITUERING
Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede.
Sjekk av medlemskontigent.
Det skal velges:
• Møteleder
• Møtesekretær
• 2 protokollunderskrivere

3. BERETNINGENE FOR 2006
Styret 2006
Styret har i 2006 sett slik ut:
Leder ........................Morten Ramsfjell
Sekretær....................Bengt Danielsen
Økonomileder .............Osmund Klungtveit
Studieleder.................Therese Stenlund
Styremedlem ..............Tor Arne Espedal
Styremedlem ..............Sunniva F. Mæland
Leder Sanitet ..............Lars Petter Thorkildsen
Leder Samfunn ...........Jørn Arild Salte
Leder Internasjonalt ....Japhet Legentil Ndayishimiye
Vi har dette året ikke hatt nestleder eller varamedlemmer, og det har
fungert helt greit uten disse vervene. Og styret tror og at vi kan fortsette
med det slik i framtiden.
Styret har i år hatt 11 styremøter og 1 årsmøte.
Studieleder
Saniteten

NORSK FOLKEHJELP SANDNES
Samfunn
Voksengruppa hadde et tungt år i 2006, vi slet med lave besøkstall på
våre tilstelninger som resulterte i at vi ikke nådde budsjettet. Samarbeidet
i gruppa har vært bra, vi har hatt nok personell på alle voksentreffa.
Vi har også vært med på å arrangere årsmøte og julemøtet i 2006.
Julelotteriet er en god inntektskilde for laget, voksengruppa var også
tungt inne med å skaffe gevinster og som loddselgere.
I 2007 har voksengruppa ikke sett seg istand til å arrangere treff hver
måned, men vil heller prøve med færre og sikrere arrangement.
En tanke vi har vært inne på er loddsalg event. under Sandnesuka og
andre anledninger. Her ligger inntektsmuligheter med felles planlegging
og gjenomføring.
Voksengruppa vil også i 2007 bidra med inntekter til laget som igjen vil gi
god aktivitet.
Jørn Arild Salte
leder i voksengruppa.
Internasjonalt

4. REGNSKAP 2006
Regnskapet blir presentert i eget vedlegg

5. INNKOMNE FORSLAG
Det er kommet inn 5 forslag til Årsmøtet..
•

Det ble på forrige årsmøte bestemt av vi skulle ta opp til ny vurdering
behovet for nestleder og varamedlemmer. Dette har det siste året
fungert helt greit. Og Styret kan godt klare seg uten disse vervene.
Forslagstiller: Styret

•

Årsmøtet går inn for at vervene som styremedlem går ut i forbindelse
med styresammensetningen. Norsk folkehjelp Sandnes består i dag av
svært få aktive medlemmer. Da vil det være fornuftig at styret er så
lite som mulig. Dette for at folk ikke skal brenne seg ut med for
mange verv og oppgaver, og får å lettere få representanter til
styreverv i fremtiden. Styret kan da heller knyttet til seg
ressurspersoner som kan jobbe prosjektrelatert
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Forslagsstiller: Bjørnar Lygresten
Styrets innstilling: Styret har kommet fram til at vi ikke bør kutte ut
styremedlemmer. Dette er et verv som kan være en fin inngangsport
for medlemmer som ønsker å bidra i styr og stell. Styret anbefaler å
opprettholde styrets nåværende form der nestleder og
varamedlemmer er kuttet ut.
•

Studielederfunksjonen går ut som styrefunksjon og at utvalgene heller
knytter til seg egen studieleder som rapporterer til sin representant i
styret. Dermed kan en få en mer effektiv styring av kurskoordinering i
og med at hvert utvalg har bedre kontroll på sitt behov inne kurs.
Utvalgene står dermed friere til å styre sine kurs.
Forslagsstiller: Bjørnar Lygresten
Styrets innstilling: Styret anbefaler at studieleder fortsetter å ha den
funksjonen i styret som det har hatt til nå. Studieleder fungerer som
et kontaktpunkt for å ta imot bestillinger på eksterne kurs og
koordinere interne kurs. Det er fremdeles de forskjellige undergrupper
som er ansvarlig for at kursene blir gjennomført og prosjektert.

•

Årsmøtet 2007 velger leder for 2 år og økonomileder for ett år.
Deretter i fremtiden velges begge for to år.
Dermed unngår en at disse sentrale funksjonene går ut av styret
samtidig.
Forslagsstiller: Bjørnar Lygresten
Styrets innstilling: Styret støtter dette forslaget.

•

Det settes inn 80.000 kroner inn i fond som øremerkes til nedbetaling
av lån når den tid kommer. Dette fondet opprettes på en egen
høyrentekonto.
Forslagsstiller : Styret

6. HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT
Handlingsplan for styret 2007
Budsjettet for 2007 blir presentert i eget vedlegg.

7. ÅRETS FOLKEHJELPER

8. VALG
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Det blir valg i henhold til vedtektene. Innstillingskomiteen presenterer sin
innstilling og det blir valg etter denne.

9. BEVERTNING
Møtet er nå formelt slutt.

