
Protokoll  

Hvite Ørns Årsmøte 

Tid: 060310 kl 11-17 

Sted: Halden Frivillighetssentral, Violgata 14, 1784 Halden 

Tilstede: Britt Mariann Carlsson, Einar Hodne, Grete Johnsen, Elin Tønjum, Stefan Karlsson, Elin Støa, 

Perry Indrestrand, Hanne Moss, Anders Wingren, Lena Opdal, Ann Berit Karlsen, Ellem Von Sondern, 

Carl Kristian Hammerich, Alexander Hammerich, Randi Lien og Jan-Magne Sørensen 

 

Før Årsmøtet offisielt åpnes er det vakker underholdning i form av sang og diktlesing av Elin Støa og 

Perry Indrestrand.  

Sak 1.  Årsmøtet åpnes offisielt av leder Jan-Magne Sørensen. Årsmøtet konstituerer  Jan-Magne 

Sørensen til møteleder, Randi Lien til referent, Anders Wingren og Perry Indrestrand til tellekorps og 

Grete Johnsen og Elin Tønjum til å undertegne protokoll. 

 

Sak 2.  Årsmøtet godkjenner innkalling og årsmøteplan. 

 

Sak 3.  Følgende punkter i vedtektene blir vedtatt endret: 

§ 1. I Formålsparagrafen endres følgende punkt: 

b) psykisk helsevern endres til det psykiske helsefeltet. 

i)  endres i sin helhet til: Fremme erfaringsbasert kunnskap, med dette blant annet ved å 

holde  foredrag, erfaringsinnspill, drive selvhjelpsgrupper , livsmestrings- og 

selvutviklingskurs.  

j) psykisk helsevern endres til det psykiske helsefeltet og legemidler endres til psykofarmaka. 

l) friskhus endres til brukerstyrte behandlingssentre med helhetlig behandlingsfilosofi.    

§2. Endres i sin helhet til: Alle som har betalt kontingent inneværende år er å regne som medlem 

fram til 1.april etterfølgende år.  

§3. Årsmøtet endres til Årsmøtet sentralt. 

§5. Styret endres til sentralstyret. 

§6. Individuelt medlemskap endres til årsmedlemskap. 

§7. Årsmøtet sentralt og for avdelingene tilføyes. Styreleders stemme er avgjørende ved 

stemmelikhet endres til: det gjøres loddtrekning ved stemmelikhet.  
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§9. Alle styremedlemmer velges for et år av gangen, endres til: Styremedlemmer for sentralstyret, 

avdelingsstyrene, valgkomite og organisasjonsrevisorer velges for et år av gangen.  

§11. Endres i sin helhet til: Det er kun kasserer og styreleder som skal ha tilgang disposisjonsrett til 

bankkonto. Sentralstyret kan i tillegg ved vedtak gi andre tillitsvalgte eller ansatte disposisjon til 

bankkonto der det er nødvendig for den daglige driften. Sentralstyret kan ved behov 

vedtaopprettelse av egne bankkontoer for fylkene. Sentralstyret har også myndighet til å stenge 

avdelingenes bankonto ved mistanke om mislighold. For innkjøp av materiell, bruk av tjenester eller 

til godtgjørelser som overgår 10.000 kroner må det foreligge årsmøte- eller styrevedtak.  

§12. Tilføyes: Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

§13. Endres i sin helhet til: Ved oppstart av fylkesavdelinger er det sentralstyret som har overordnet 

rett til godkjenning av personer til de ulike vervene. Dette gjelder fram til avdelingen avvikler eget 

årsmøte og der får eget styre.  

§14. Nytt punkt tilføyes: Fylkesavdelinger og lokallag uten eget styre. Har fylket eller laget under 150 

medlemmer opprettes en handlingsgruppe hvor rollene fylkesleder, fylkeskontakt og 

medlemsansvarlig dekkes. Handlingsgruppen bør bestå av minst 3 medlemmer. Avdelinger og lag 

som ledes av handlingsgrupper søker daglig leder eller overordnet styre om penger fortløpende etter 

behov. Handlingsgruppene er fritatt for å føre budsjett, regnskap, møteprotokoller og avholde eget 

årsmøte. 

§15. Nytt punkt tilføyes:  Fylkesavdelinger og lokale avdelinger med eget styre. I avdelinger der 

medlemstallet er over 150 medlemmer kan det opprettes eget styre. Avdelingsstyret har ansvar for 

at det blir ført eget budsjett, regnskap, møtereferat og avholde årsmøte. Tilskuddsatsen vedtas av 

årsmøte sentralt eller sentralstyre om ikke årsmøtevedtak foreligger. Et avdelingsstyre skal ha minst 

4 styrerepresentanter og to varamedlemmer som velges på eget avdelingsårsmøte. 

Fylkesavdelingenkan innkalle til årsmøte første gang etter vedtak fra sentralstyret. Alle avdelinger 

rapporterer til sentralstyret.   

 

Sak 4. Valg av nytt styre. Valgkomiteens forslag til nye styrerepresentanter blir diskutert.  

Årsmøtet har tillit til valgkomiteens valg av kandidater og vedtar nytt styre.  Årsmøtet overlater til 

det nye styret å velge kasserer og nestleder på første styremøte. Årsmøtet vedtar nytt styre.  

 Se vedlegg 1 nederst i dokumentet. 

 

Protokolltilførsel:  En årsmøtedeltaker kommenterte/reagerte på at ingen av de nye personene i 

styret ble hentet blant de som har deltatt og bidratt aktivt i Hvite Ørns møter og aktiviteter, men 

istedet var helt ukjente personer. Samt at disse ukjente personer som var innstilt til å inneha 

styreverv, heller ikke hadde møtt opp på årsmøtet for å presentere seg for medlemmene, med ett 

unntak. Heller ikke valgkomiteens medlemmer var til stede.  

 

 



Sak 5. Regnskap. Kassereren, Anders informerer om regnskap for 2009. Anders nevner at styreleder 

Jan-Magne Sørensen har gjort mer enn et halvt årsverk med frivillig arbeid for organisasjonen og fått 

30.000 i honorar for dette. Økonomien i organisasjonen er håndtert svært tilferdsstillende. 

Organisasjonsrevisor Stefan Karlsson har ingen anmerkninger til regnskapet for 2009. Regnskap for 

2009 godkjennes av Årsmøtet. Se vedlegg 2 nederst i dokumentet. 

Sak 6. Årsmelding for 2009. Denne ble opplest og godkjent av årsmøtet. Se vedlegg 3 nederst i 

dokumentet. 

Sak 7. Møteleder går gjennom og informerer om de ulike postene på budsjettet. Årsmøtet har tillit til 

og godkjenner at styret har myndighet til å foreta ansettelser og fastsette lønnshonorar når dette blir 

aktuelt.  Se vedlegg 4 nederst i dokumentet. 

 

Sak 8. Planer for 2010. Disse blir lest opp og må korrekturleses. Protokollfører tar ansvar for dette.  

Årsmøtet godkjenner planer for 2010. Se vedlegg 5 nederst i dokumentet. 

Sak 9. Fastsettelse av medlemskontingent. Årsmøtet vedtar at medlemskontingent blir stående 

uendret. 

Sak 10. Ta stilling til om Hvite Ørn skal tegne medlemskap i Rådet for Psykisk Helse.  Anders Wingren 

informerer om denne paraplyorganisasjonen og fordelene ved å være medlem her. Årsmøte vedtar 

at Hvite Ørn tegner medlemskap her.  

Sak 11. Uttalelse til media. Saken er under bearbeidelse. Styret har tillit av Årsmøtet til å ferdigstille 

denne med viktige punkter som nevn i årsmelding og i planer for 2010. Årsmøtet vedtar dette.  

Møteleder avslutter Årsmøtet.   

Jan-Magne Sørensen 

 møteleder 

Sign 

Randi Lien 

Referent 

Sign 

Elin Tønjum 

Undertegner 

Sign 

Grete A Johnsen 

Undertegner  

Sign 

 


