
 

 

 

   PROTOKOLL FRA STIFTELSE AV MOMENTUM VEST 

 

Lørdag 9. mars 2013 kl 15, Scandic Bergen Airport Hotel 

Kokstadflaten 2, Bergen 

 

 
 

DAGSORDEN 
 

Sak 1/13 Åpning, velkommen. Registrering av stemmeberettigede. 

Styreleder Nils-Odd Tønnevold ønsket velkommen. 

Det var 19 deltakere, hvorav 12 stemmeberettigede (hovedmedlemmer som har betalt 

kontingent). 

 

Sak 2/13   Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 

 Vedtak: Nils-Odd Tønnevold ble enstemmig valgt til ordstyrer. 

 Kjellbjørg Lunde ble enstemmig valgt til referent. 

 Arne Eric Lie og Rolf Nilsen ble enstemmig valgt til tellekorps. 

 

Sak 3/13  Godkjenne invitasjon og dagsorden. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Sak 4/13  Muntlig rapport fra lokalt arbeid. 

Siste årsmøte i Momentum Hordaland var i 2009. Etter det har det vært noe 

aktivitet. Blant annet har man søkt Helse Vest om midler, blitt godkjent som 

søknadsberettiget og blitt innvilget kr 5000 til lokalt arbeid. Det har blitt utført 

noen likemannsbesøk på avdeling for Ortopedisk Rehabiltering på Haukeland 

Universitetssykehus. Det arbeides for å få dette inn i mer rutinerte former. 

Medlemmer som har hjulpet til i perioden ble takket for innsatsen. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 5/13 Planer for sammenkomster og likemannsarbeid. 

Hovedaktivitet fremover vil være å planlegge og gjennomføre samlinger hver 

halvår og planmessig likemannsarbeid. Dette vil bli fulgt opp. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 



 

 

Sak 6/13 Valg av styre for Momentum Vest.      

  De som var innstilt som kandidater til styret fikk anledning til å presentere seg: 

  Anniken Jahnsen Kvaal (som fylkesleder) 

  Per Arvid Butz (som nestleder) 

  Marit Havre Nilssen (som likemannsansvarlig) 

  Mona Høvik (som kontaktperson for Rogaland) 

  Finn Atle Leirpoll (som kontaktperson for Sogn og Fjordane) 

  Det var ingen andre forslag. 

Vedtak: De innstilte ble enstemmig valgt 

 

 

Sak 6/13 Avslutning. 

Nils-Odd Tønnevold erklærte Momentum Vest for stiftet, gratulerte de valgte 

med valget og tilliten og gav ordet til nyvalgt leder Anniken Jahnsen Kvaal som 

sa noen ord om hva en kunne arbeide videre med. 

  Det ble også gitt uttrykk fra deltakerne om hvor viktig det er med samlinger. 

Marit Havre Nilssen understreket at medlemmene burde være aktive med å 

informere om og rekruttere andre amputerte til Momentum. 

  Stiftelsesmøte avsluttet 15.30 og etterfulgt av en hyggelig middag. 

 

 


