Referat fra fylkesårsmøtet i
Finnmark fylkeslag
2021

Alta videregående skole
14. mars kl 1800

Velkommen til fylkesårsmøtet
Ved fylkesleder: Terje Nilsen
stemmeberettigede hovedmedlemmer var til stede på møtet.

Sak 1 Dagsorden for fylkesårsmøtet
1. Åpning og konstituering av fylkesårsmøtet - Godkjent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden - Godkjent
3. Valg av:
a)

Møteleder: Terje Nilsen

b)

Referent: Tor Johansen

c)

Underskrivelse av protokollen: Nina Johnskareng og Anders Bongo

4. Fylkeslagets beretning for meldings året
5. Regnskap og revisjon
6. Innkomne saker, herunder sammenslåing Finnmark og Troms
7. Forslag til arbeidsplan for kommende år
8. Forslag til budsjett for kommende år
9. Valg i samsvar med vedtekter, herunder valgkomité og delegat og vara til Landsmøte
2021

Vedtak: - Godkjent

Sak 2 Innkalling til årsmøtet
§ 23 Årsmøte
Fylkeslagenes høyeste myndighet er fylkesårsmøtet. Representanter til fylkesårsmøtet er
medlemmer som har betalt kontingent siste år. Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøtet med 4
ukers varsel i brevs form og avholdes innen utgangen av februar måned. Ved fylkesårsmøtet kan
ikke representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.

Den 23/2 ble det sendt ut innkalling til årsmøte på foreningens Facebook-side og
hjemmesiden vår. Dette er ikke i tråd med FFHBs vedtekter §25, men tilskrives
usikkerhet rundt møtebestemmelser i forbindelse med coronasmitte.
Vedtak:

Sak 3

Valg av:
a) Møteleder: Terje Nilsen

b) Referent: Tor Johansen

c) Underskrivelse av protokollen: Nina Johnskareng og Anders Bongo

Sak 4 Fylkeslagets årsberetning for meldingsåret 2020
§1
Formål
Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta
interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil,
deres familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn.
Foreningen for hjertesyke barn har som formål å arbeide for økt overlevelse for målgruppa,
for å bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å:
•
•
•
•
•
•
•

drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og
samfunnet
virke som kontaktorgan overfor samfunnet
støtte og påvirke relevant helsepersonell og andre til kompetanseheving og forskning
følge opp familiens rettigheter i det offentlige
være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter
benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet
et hjertesykt barn
bidra til relevante forskningsprosjekter, deriblant Foreningen for hjertesyke barns
Forskningsstiftelse

Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.
§ 4 Medlemskap
Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap:
1. Barn med hjertefeil og deres pårørende
Definisjon barn med hjertefeil: Barn eller unge med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk
hjertefeil
Definisjon pårørende til hjertebarn:
● Foreldre og deres partner, samboer med foreldreansvar overfor hjertebarnet. Dette
gjelder både den foreldre som bor på samme folkeregistrerte adresse og den foreldre
som bor på annen adresse. Dette inkluderer for begge: søsken, stesøsken,
besteforeldre, tanter, onkler og verge.
● Familier som har mistet hjertebarn.
● Ektefelle, registrert partner eller samboer til hjertebarnet. Dette inkluderer også deres
barn.
2. Andre
Definisjon: Personer som ikke er barn eller unge med hjertefeil eller deres pårørende, som
ønsker å støtte opp rundt foreningen formål.
I begge medlemskap kan man velge mellom:
1. Familiemedlemskap: Alle personer i samme husstand som har samme folkeregistrerte
bostedsadresse. Ungdommer kan, også etter fylte 18 år, være del av et
familiemedlemsskap, så lenge ungdommen har samme folkeregistrerte
bostedsadresse.

2. Individuelt medlemskap
▪
▪
▪

Alle medlemmer skal, det året de fyller 15 år, gi samtykke til at de ønsker å være
medlem i FFHB. Samtykke kan gis ved betaling av medlemskapet.
Medlemmene blir som hovedregel medlem i fylkeslaget hvor medlemmet har
folkeregistrert adresse. Et medlem kan etter eget ønske knytte medlemskapet til
fritt valgt fylkeslag.
Alle medlemmer er stemmeberettiget det året de fyller 15 år og kan inneha verv i
foreningen.

Medlemmer i fylkeslaget
Antall mindreårige hjertebarn
Antall betalende medlemsskap m familier pr 14.3.2021

16
24

Fylkesstyret
Styret for fylkeslaget har i meldingsåret bestått av:
Fylkesleder:
Terje Nilsen
Nestleder:
Tor Johansen
Kasserer:
Trine Johansen
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Nina Johnskareng
Lill Beathe Johannessen
Anders Bongo
Tom Rune Johnskareng
Rolf-Ole Frantzen

Ungdomsrepresentant:
Konstituert valgkomité:

Henriette Emilie Johansen og Petter Nilsen

Fylkesårsmøtet 2020
Årsmøtet ble avholdt på Alta videregående skole.
Styremøter
Det har blitt behandlet aktuelle løpende saker i løpet av 3 styremøter.
Styrets medlemmer har ellers møttes, hatt e-post og telefonkontakt i løpet av året.
Ungdomssamling i Bodø
Terje Nilsen og hjertebarn Lars deltok fra Finnmark på høstens ungdomssamling i Bodø.
Landsmøte
Terje Nilsen deltok på Landsmøte som foregikk på Teams.
Fylkeslaget har egen nettside og side på facebook der kommunikasjon mot medlemmene
foregår. Forøvrig nevnes at coronapandemien har gjort at nesten all planlagt aktivitet for 2020
ble kansellert. Likevel fikk vi gjennomført følgende
-

Julemiddagsarrangement

-

Svømming i Alta helsebad hver fredag kl 19-20 hver oddetallsuke.
Det ble gitt julegave til Barneavlastningen i 2020
Grilltur til Lathari

Signaturer

Sak 5 Regnskap og revisjon
Eget vedlegg – deles ut på årsmøtet
Regnskap kan leveres medlemmene tre dager før årsmøte ved forespørsel.
Vedtak: - Godkjent

Sak 6 Innkomne saker
Forslag om sommertur er dekket i sak 7

Sak 7 Arbeidsplan kommende år
To bowlingkvelder med pizza, vår og høst
En tur skibakke
En tur klatrepark
En tur Nordlysbadet
Fylkeskonferanse
Ungdomssamling
4 styremøter
Fagseminar styrearbeid
Scooter- og fisketur
Bålturer
Båttur
Støtte til fysisk aktivitet for hjertebarn
Styret behandler innkommende forslag til aktiviteter lokalt fortløpende
Bowlingkveld Hammerfest vår/ høst
Vedtak: - Godkjent

Sak 8 Budsjett kommende år
Inntekter: kr 246.000
Utgifter:
To bowlingkvelder med pizza
En tur skibakke
En tur klatrepark
En tur Nordlysbadet
Fylkeskonferanse

kr 240.000

kr 7.000
kr 4.000
kr 5.000
kr 4.000
kr 16.000

Ungdomssamling
4 styremøter
Fagseminar styrearbeid
Båttur

kr 30.000
kr 5.000
kr 20.000
kr 20.000

Det nye styret gis mandat til å utarbeide detaljert handlingsplan og budsjett som legges frem
for godkjenning i forenings neste medlemsmøte.
Vedtak: - Godkjent

Sak 9 Valg av nytt fylkesstyre og andre tillitsvalgte
Valgkomiteens innstilling:
FYLKESSTYRET
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Terje Nilsen
Tor Johansen
Trine Johansen
Nina Marielle Johnskareng
Tom-Rune Johnskareng
Anders Bongo
Lill-Beathe Johannessen

VALGKOMITEEN
Valgkomité
medlemmer
Valgkomité velges på
årsmøte
Petter Nilsen
På valg i 2023
Henriette Emilie Johansen På valg i 2023
REGISTRERT
REVISOR/AUTORISERT
REGNSKAPSFØRER
Styre gis fullmakt til å velge revisor for året 2021
Vedtak: - Godkjent

Møtet ble hevet klokken kl. 19.15 den 14.03.2021
Underskrift protokoll:

På valg i 2023
På valg i 2022
På valg i 2023
På valg i 2022
På valg i 2022
På valg i 2023
På valg i 2022

