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Denne samling av dokumenter inneholder det som trengtes til vedtektsfestet  
gjennomføring av Oslo Syd Parkinsonsforenings Årsmøte 4.02.2019 på Lam-
bertseter gård. I tillegg er lagt inn protokollen fra samme årsmøte, side 2: 
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Protokoll fra årsmøtet i 2019: 
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Styrets beretning for 2018 
 

Våre verdier:  
VI skal være en hyggelig møteplass hvor alle medlemmer kan utveksle erfa-
ringer og bli informert. Vi ønsker å fremstå som en aktiv forening ved å kom-
binere det faglige og sosiale til beste for Parkinsonister med pårørende samt 
øvrige familie/venner. 
 

Styret: (på Årsmøtet 5. Februar 2018 ble valgt: Leder: Renny Bakke 
Amundsen, styre-medlemmer: Anne- Helene Midgaard, Per Erik Hansen, 
Bjørn Strandvold og Lise-Lotte Storløkken samt Varamedlemmer Knut Mid-
gaard og Kristin Hansen. (De som står til valg har akseptert gjenvalg slik at 
valgkomiteens intstilling for 2018 er samme styret som i fjor) 
Medlemsmøtene på Lambertseter Gård i 2018:  

5. feb: Årsmøtet + Temamøte: 
m/Marit A. Lunde "En Guidet 
tur i Harry Holes Oslo"�
16. apr:� Fysioterapi for Par-
kinsonister + forfatter Jan 
Kærup Bjørneboe�
17. sep:� Norsk oppfinnelse 
hindrer trappefall + Takk Bare 

Bra & Klaverspill�
19. nov:� Nye Medlemstilbud + Kan sang og humor bedre helsa? 
 

Mandagsklubben:�Det du trenger - på ett brett - på en dag - til inspira-sjon 
og sosiale behov med trening, hygge, hjernetrim og logopedi. 
Øvrig: 
Hjemmesider: Regelmessig oppdatert og à jour med medlemsinfo og nyttige 
tips for Parkinsonister.  
Antall medlemmer: Vi har 112 fordelt slik: Parkinsonister 83, nærmeste på-
rørende: 15 og støttemedlemmer + andre: 14. �
Økonomiske forhold: Vi har en grei økonomi, uten rom for større prosjekter. 
Ved siden av kontingentinntekter, er loddsalg en viktig kilde. 
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Regnskap med balanse for 2018 

Revisjonsrapport for 2018 
 

Rammebudsjett for 2019 
 

Inntekter: 
Andel av Medlemskontingent (Fylkes-tilskudd)   kr        11.000 
Lotteri…………………………………………….   Kr         9.000 
Momsrefusjon og annet ……………………….   kr          1.500 
     SUM  inntekter:        kr        21.500 
 

Utgifter: 
Møteutgifter  ………………………………………..  kr        7.000 
Lokalleie …………………………………………  kr   3.000 
Honorarer, Blomster & Gaver. ……………………  kr          7.000 
Admin, Kontor, Styret og annet   ……………….…  kr          4.500 
      Sum utgifter   kr.       21.500 
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Valgkomiteens beretning og innstilling 
 
Litt om sammensetning av styret: 
Ønsket sammensetning er 5 medlemmer pluss  2 varamedlemmer. Varamed-
lemmene deltar på styremøtene. Det er ønskelig med minst to kvinner og to 
pårørende. Leder velges først og for 2 år. Styremedlemmer velges for 2 år, 
varamedlemmer velges for 1 år av gangen (se for øvrig vedtektene § 12).  
 
Valgkomiteens vurderinger:  
1 styremedlem er ikke på valg så det skal altså velges leder og 4 styremed-
lemmer samt varamedlemmer. Alle disse, så nær som et styremedlem, tar 
gjenvalg. Ved å velge dette, har Oslo Syd et  styre etter vedtektene. For øvrig 
vises det til vedtektene og det gjøres oppmerksom på at alle som tar gjenvalg 
kan bli erstattet av nye kandidater dersom Årsmøtet ønsker det. 
 
Valgkomiteens innstilling:  
Med Renny Bakke Amundsen som leder konstituerer styret seg selv (nestle-
der, sekretær, kasserer, styremedlemmer). 
 

Som følge av ovennevnte innstiller valgkomiteen følgende styre for 2019:  
 
Leder    Renny Bakke Amundsen  (På valg til 2020)  
Styremedlem  Bjørn Strandvold   (valgt for 2 år i 2018)  
Styremedlem   Anne-Helene Midgaard  (På valg til 2020)  
Styremedlem  Per-Erik Hansen   (På valg til 2020)  
Styremedlem  Svein Nilsen   (På valg til 2020)  
Varamedlem  Knut Midgaard   (Gjenvalg for ett år)  
Varamedlem   Kristin Hansen   (Gjenvalg for ett år)  
 
 
 
Øvrige forslag til Årsmøtet : 
 
Valgkomite: 
Tor Halvorsen og Inger E. Ahlquist 
 
Vurdering/Revisjon av regnskap: 
Den i alle år til nå benyttede revisor har sluttet sitt virke. Dessuten er det ikke 
krav for foreninger som oss å benytte registrert eller autorisert revisor. Styret 
får fullmakt til å velge en betryggende løsning fremover. 
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Aktivitetsplan for 2019 
 
Våre verdier:  
VI skal være en hyggelig møteplass hvor alle medlemmer kan utveksle er-
faringer og bli informert. Vi ønsker å fremstå som en aktiv forening ved å 
kombinere det faglige og sosiale til beste for Parkinsonister med pårørende 
og øvrig familie/bekjente. 
Medlemsmøte 8. apr 2019: 
 
Faglig innslag ved Per Ola: 
Fysioterapeut Wold-Olsen, Unicare Fram AS 
og aktiv medspiller i ParkinsonNet.Net 
 
 
 
Kulturelt innslag ved Alnæs: 
Som journalist og forfatter, er han kjent for 
sine populære bokserier om Norges og Eu-
ropas historie. Født i Hønefoss 1938, opp-
vokst på̊ Kampen. 1985 til 1987 + 1999: for-
mann i Forfatterforeningen. leder1991 kul-
turredaktør i Dagbladet. 

 
 

 
 

 

Sommertur 4.06.2019: m/andre lokalforeninger i fylkene O&A. 

Mandagsklubben: 
Denne aktiviteten får stadig større oppslut-
ning fordi vi kombinerer tilpasset trening, 
sosial pause med noe å bite i og påføl-
gende hjerne-trim med Quiz-innslag og til 
slutt, stemmetrening med logoped: 
10:15-11:00 Trim: medisinsk treningsterapi. 
11:15-12:00 Sosialt samvær, mat & drikke 
12:00-13:00 Hjernetrim med Quiz innslag 
13:00-14:00 Stemmetrening med logoped 
 

 

 
Medlemsmøte –  
Lambertseter gard 18:00 – 20:30 
16. september og 18. november 
 

- Tema ikke bestemt 
 

 


