REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NIFS

BODØ 04.02.2009

ARSMØTEPROTOKOLL
1) Valg av ordstyrer: Kirsti Espeseth ble foreslått og valgt til ordstyrer ved
akklanlasjon.
2) Valg av referent: Guro Vaagbø ble foreslått og valgt til referent ved akklamasjon.
3) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Marcus GOrgen og Arne
Langøen ble foreslått og valgt ved akklamasjon.
4) Valg av tellekorps: Hanne Kåsanloen Halvorsen og Brith Larsen ble foreslått og
valgt ved akklamasjon.
5) Godkjennelse av innkalling og dagsorden: Innkalling og dagsorden ble godkjent
uten innsigelser.
6) Opplesing av årsberetningen: Arsberetningen ble referert av styrets formann Leif
Aanderud.
7) Fremleggelse av regnskap: Arsregnskapet ble presentert av kasserer Oddveig
Haug. Det var ingen spørsmål eller innsigelser til regnskapet, og dette ble godkjent.
8) Saker fremmet av styret: NIFS har solid egenkapital, men regnskapet går med
underskudd. Kontigentsatsen har vært uendret siden foreningen ble stiftet. Bladet
SAR inngår i kontigenten. Styret foreslo å øke medlemskontigenten til kr 400 Nkr.
Dette ble vedtatt uten motforestillinger fra salen.
9) Inkomne saker: Ingen saker var kommet inn fra medlemmene.
10)Valg: Nestleder Kirsti Espeseth ble gjenvalgt ved akklamasjon. Kasserer Oddveig
Haug ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det var valg på tre styremedlemmer. Det var
ingen benkeforslag slik at man valgte blant de fire valgkomiteen hadde foreslått. De
valgte styremedlemmene ble Malene Johnsrud, Thomas Sjoberg og Brita Pukstad.
11 )Eventuelt: Det kom to forslag fra salen.
a) Det ble foreslått å legge listen litt lavere ved senere seminarer for å få prisen ned
slik at he!seforetakene og kommunene vil se seg råd ti! å sende flere medarbeidere
på seminar. Forslaget fikk ikke ytterligere kommentarer.
b) Det ble foreslått å lage en invitasjonsplakat til senere seminarer som
medlemmene kan laste ned fra hjemmesiden for å henge opp på egen arbeidsplass
og andre egnete plasser for å rekruttere deltagere til seminaret.
Referent: Guro Vaagbø
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