
 

 

Årsmøte 2021  
Foreningen for Fragilt X-Syndrom 

Tid: lørdag 11.06.2022 
Sted: Eidene, Tjøme 

 
1. Valg av møteleder og protokollfører 

 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 

 
4. Årsberetning 2021 
- Se eget vedlegg 

 
5. Økonomi/Regnskap 2021 inkl. revisors beretning 
- Se eget vedlegg 

 
6. Fastsetting av styrets honorar for 2022 

 
a. Styrehonorar for 2021 har vært totalt 25.000,-.  

Dette har blitt fordelt etter arbeidsbelastning slik: 
Leder:   7.000,- = 7.000,- 
Styremedlem :  4.000,- = 16.000,- 
Vara:  1.000,- = 2.000,- 
Sum:    = 25.000,- 
 
Legges frem uten forslag 
 

  



b. Timesats for arbeid utover styrearbeid 
Styret har i 2021/2022 hatt en del merarbeid som følge av at 
det ikke har vært noen ansatt i foreningen fra august 2021. 
Styret ønsker derfor at det settes en timesats på arbeid som 
utføres for foreningen som går utover det som er å anse som 
styrearbeid. Timesats for ansatte har tidligere vært 258,-/time. 
 
Styrets forslag til sats: 270,-/time inntil ny sats blir vedtatt.  

 
7. Fastsetting av medlemskontingent 2023 

a. Medlemskontingenten har vært 100,- pr medlem i mange år. 
Foreningen har i hovedsak vært drevet av offentlige 
tilskuddsmidler, men at de nå er vanskeligere og vanskeligere å 
få tak i. Søknadskriterier og rapporteringer er strammet inn. 
 
Styrets forslag til ny sats: 200,- pr medlem 
 

8. Budsjett 2022 til orientering 
- Se eget vedlegg 

 
9. Innkomne saker 

 
a. Forslag til vedtektsendring - §5 STYRE - DAGLIG LEDELSE 

 
Fra: 

«Foreningen ledes av et styre som skal bestå av 3-5 medlemmer og eventuelt 1-2 

varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. 

Styret velger selv sin leder. 

Som styremedlem kan velges alle hovedmedlemmer over 15 år og funksjonstiden er 2 år. 

Styremedlemmer kan gjenvelges. 

Styret skal sørge for at Foreningens formål blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og at 

Foreningens midler blir forvaltet på en forsvarlig måte samt at det føres regnskap for 

virksomheten. Styret er bemyndiget til å handle på vegne av Foreningen og kan oppnevne et 

fagråd, bestående av uavhengige personer med tverrfaglig kompetanse som kan bistå med å 

realisere Foreningens formål. 

Styret kan ansette personer til å ivareta Foreningens og medlemmenes interesser dersom 

man finner det formålstjenlig og innenfor Foreningens økonomiske rammer. 

Ansatte rapporterer til Styret som utarbeider aktuelle stillingsinstrukser.» 



Til: 

Foreningen ledes av et styre som skal bestå av 3 eller 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

- Årsmøtet velger leder og øvrige medlemmer til styret.  

- Leder velges for 1 år 

- Styremedlemmer velges for 2 år 

- Varamedlemmer velges for 1 år 

- Revisor velges for 1 år 

Som medlem til styre kan alle hovedmedlemmer over 15 år velges. 

Styret skal sørge for at Foreningens formål blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og at 

Foreningens midler blir forvaltet på en forsvarlig måte samt at det føres regnskap for 

virksomheten.  

Styret er bemyndiget til å handle på vegne av Foreningen og kan oppnevne et fagråd, 

bestående av uavhengige personer med tverrfaglig kompetanse som kan bistå med å 

realisere Foreningens formål. 

Styret kan om nødvendig, ansette personer til å ivareta Foreningens og medlemmenes 

interesser dersom man finner det formålstjenlig og innenfor Foreningens økonomiske 

rammer. Ansatte rapporterer til Styret som utarbeider aktuelle stillingsinstrukser. 

 
 

b. Endring av struktur for samlinger 
 
Forslag: 
Styret foreslår å organisere en egen fagsamling for 
Regionkontakter, Foresatte og Pårørende. Under denne 
fagsamlingen blir også årsmøtet i foreningen avholdt. 

   
Eidene opprettholdes som en familiehelg med aktiviteter, foredrag 
og sosialt samvær som før, men at årsmøtet trekkes ut fra denne 
familiehelgen. 

 
Dette foreslås på bakgrunn av at vi ser behovet for flere arenaer 
for familier til å møtes. Det er ikke alle våre medlemmer som kan 
reise til Eidene med barn slik det er nå. Med foreslått løsning, gir vi 
en mulighet for flere av våre familier til å treffes. 

  



10. Valg Styre og Revisor 
  

Funksjon Navn Første gang valgt Status 

Leder Elisabeth Stang Hotvedt 2016 På valg 

Styremedlem Linda Berger 2019 På valg 

Styremedlem Bente Greaker 2019 På valg 
Styremedlem Lars Erik Almo 2021 Ikke på valg 

Styremedlem Camilla Guldbrandsen 2021 Ikke på valg 

Vara I Mari Eriksen 2017 På valg 

Vara II Juul-Petter Sletten 2021 Ikke på valg 

Revisor Inter Revisjon   

 
Valgkomiteens innstilling  vedlagt. 
                

1. Valg Valgkomité 
  

Funksjon Navn Første gang valgt Status 

Leder Marit Ruud   

Medlem Ståle Gangeskar 2021  

 


