
Protokoll fra årsmøte i MOMENTUM ØST – forening for arm- og benprotesebrukere Oslo 29/2-2012 i FFO’s lokaler på 

Lørenskog 

Det var 13 tilstedeværende medlemmer ved starten av møte og 1 medlem ankom etter møtes start. 

Sak 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
Framlagte forslag på forretningsorden ble opplest og enstemmig godkjent. 

Sak 2. Valg av ordstyrer, protokollfører, tellekorps og protokollunderskrivere 

Innstilling: 

Styrets forslag: Jørn Pettersen fra FFO Akershus ble foreslått som ordstyrer for årsmøte. Turid Sletten Bornkessel ble foreslått som 
sekretær ved årsmøte. Bjørn Røhne og Kristin Holter-Sørensen ble foreslått som protokollunderskrivere. 

Vedtak: 

Jørn Pettersen fra FFO Akershus ble enstemmig valgt som dirigent for årsmøte 
Som sekretær ble Turid Sletten Bornkessel enstemmig valgt. 
Til å skrive under protokollen ble Bjørn Røhne og Kristin Holter-Sørensen enstemmig valgt. Tellekorps ikke valgt, da det var oversiktlig 
for ordstyrer og holde orden ved en ev. avstemming pga få fremmøtte. 

Sak 3. Behandle og godkjenne årsberetningen 

Årsberetningen var fremlagt med årsmøtepapirene og ble opplest av ordstyrer før avstemming. 

Innstilling: 

Styrets forslag: 

Årsberetningen for 2011 tas til etterretning. 

Vedtak: 

Årsmeldingen ble enstemmig tatt til etterretning. 

Sak 4. Behandle innkommende forslag og eller resolusjoner 

 

Innstilling: 

Det var et forslag til behandling på årsmøte. Med sakspapirene forelå det forslag til endringer av vedtektene sentralt som 
organisjasjonskomiteen har utarbeidet. Vedtektene har vært sendt på høring til fylkeslagene. Trine Lise Sperre hadde spørsmål vedr. 
endringen av vedtektene som vedrørte hvem som kunne stille på årsmøte sentralt. Forslaget innebærer at det velges delegater i hvert 
fylke som stiller på årsmøte. Dette foreslås med en intensjon om at engasjemanget på årsmøte vil øke. 

Det kom ingen flere spørsmål vedr. endringene og årsmøte ble bedt om å godkjenne vedtektsendringene i sin helhet. 

Vedtak: 

Forslag til vedtektsendinger ble enstemmig godkjent 

Sak 5. Behandle og vedta handlingsplan 

Innstilling: 

Forslag til handlingsplan for 2012 var vedlagt sakspapirene til årsmøte. Geir gikk igjennom handlingsplan. Anne Guri hadde spørsmål 
som vedr. punktet studiearbeid og ville gjerne ha dette mer spesifisert 
Årsmøte ble bedt om å godkjenne handlingsplan for 2012. 

Vedtak: 

Handlingsplan for 2012 ble enstemmig godkjent som framlagt. 

Sak 6. Valg av styre, revisor og valgkomite’ Innstilling: 



Ordstyrer leste opp valgkomiteens innstilling da ingen fra valgkomiteen stilte på årsmøte. 

 

STYRET: 

Leder: 
Bjørn-Christian 
Blindheim - 2 år 

Sekretær: 
Turid Sletten Bornkessel 

- 2 år 

Økonomiansvarlig: Steinar Hansen - 2 år 

1. styremedlem og 
likemannsansvarlig 

Kristin Holter-Sørensen 
- 2 år 

1. vara 
Kjetil Høyum Iversen - 
2 år 

2. vara Magni Olsen - 2 år 

 

VALGKOMITE 

Medlem: Helge Viken 

Medlem: Jørn Pettersen 

Vara: Kjartan Haugen 

 

Vedtak: 

STYRET: 

Leder: 
Bjørn-Christian Blindheim - 2 år - 
Enstemmig valgt 

Sekretær: 
Turid Sletten Bornkessel - 2 år - 
Enstemmig valgt 

Økonomiansvarlig: 
Steinar Hansen - 2 år - Enstemmig 

valgt 

1. styremedlem og 

likemannsansvarlig 

Kristin Holter-Sørensen - 2 år - 

Enstemmig valgt 



1. vara 
Kjetil Høyum Iversen - 2 år - 
Enstemmig valgt 

2. vara Magni Olsen - 2 år - Enstemmig valgt 

  

VALGKOMITE 

Medlem: Helge Viken - 1 år - Enstemmig valgt 

Medlem: Jørn Pettersen - 1 år - Enstemmig valgt 

Vara: Kjartan Haugen - 1 år - Enstemmig valgt 

  

Sak7 . Avslutning av årsmøte 

Den nye lederen - Bjørn-Christian Blindheim takket for tilliten og overrakk avgått leder Sven-Erik Blidberg en gave og ønsket han lykke til 
videre. Årets ordstyrer Jørn Pettersen ble også takket for innsatsen og fikk overrakt en blomst. 

 
 
 
 

Bjørn Røhne og Kristin Holter-Sørensen 

 


