Referat fra arsm0tet i NIFS 3. februar

2011
1. Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Inge Glambek
Referent: Arne Lang0en

2. Godkjenning av innkaUing og dagsorden.
Ingen anmerkninger

2. Valg av to medlemmer til aunderskrive protokoUen.
Marcus Giirgen og Elin Drilen

4. Styrets arsberetning
A.rsberetningen la i kursheftet. Det kom ingen innvendinger.

5. Godkjennelse av foreningens reviderte arsregnskap.
Regnskapet ble presentert av Inge Glambek. Det var noe reduserte inntekter i 2010 sammenliknet
med 2009, men driftsutgiftene var ogsa redusert, noe sam f0rer til at arets overskudd er st0rre enn
fjorarets . Vi har na bank reserver pa over 800.000 kr.

6. Fastsettelse av kontingenten for neste ar.
Vanlige medlemmers kontingent holdes sam na, men vi innf0rer en ny kategori medlemmer sam
kalles studenter i grunnutdannelse. Disse far halvert kontingent (kr. 200)

7. Saker fremlagt av styret.
Ingen slike saker.

8. Saker fremlagt av medlemmene.
Ingen slike saker.

9. Valg av leder, nestleder, sekre~r, kasserer og 6 styremedlemmer,
samt utnevnelse av 2 revisorer.
Kirsti Espeseth og Thomas Sj0berg gar ut av styret.

Valgkomiteen ved Grethe Carlsen la fram f01gende forslag til sammensetning av styre. Det framsatte
forslaget ble godkjent med akklamasjon .
Leder: Inge Glambek (ikke pa valg)
Nesteleder: Guro Marie Eiken (Ny)
Kasserer: Oddveig Haug (gjenvalg)
Sekretcer: Arne Lang0en (ikke pa valg)
Styremedlem: Bodo Gunther (gjenvalg)
Styremedlem: Edel Olstad (ikke pa valg)
Styremedlem : Hanne K. Halvorsen (ny)
Styremedlem: Brita Pukstad (gjenvalg)
Styremedlem: Kristin Bergersen (ikke pa valg)

Valgkomite:
Grete Carlsen
Guro Vaagb0
Malene Johnsrud
Revisorer: Janeth Marie Rasmussen
May Tove H0ydal

Evt.
Det ble 10selig diskutert hvordan NIFS kan benytte det forholdsvis store overskuddet til a bedre
forholdene for folke som driver med sarbehandling. Det var bred enighet om at NIFS b0r ha en del
penger " pa bok", sann at ikke organisasjonen far problemer hvis for eksempel et seminar gar med
stort underskudd . Men det har heller ingen hensikt a ha store summer i reserve. Sa vi er apne for
fornuftige mater a disponere penger pa som f0rer til bedre sarbehandling.
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