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Til Årsmøtet 2020 Renny B. Amundsen Side 1 

 
Generell informasjon 
Antall medlemmer 128 Antall likepersoner 2 

 
Antall styremøter 

 
4     

Antall ord. m-møter 
+ 
Mandagsklubben 

4 medl. 
møter 
 
40 gr. pr år 

Fylkes- 
tilhørighet 

 
Oslo & Akershus 

Kommune- 
tilhørighet 

 
Oslo 

Dato og sted for 
årsmøtet: 

 
10.02.2019 kl 16:00 på Lambertseter Gård 

Styrets beretning (denne og neste side) 
Innledning 
Styret: på Årsmøtet 04. Februar 2019 ble valgt: Leder: Renny Bakke Amundsen, styremedlemmer: 
Anne- Helene Midgaard, Per Erik Hansen, Bjørn Strandvold og Svein Nilsen samt Varamedlemmer 
Knut Midgaard og Kristin Hansen. (Det var som foreslått av valgkomitéen). Våre 4 medlemsmøter 
gikk av stabelen på Lambertseter Gård: 
04.02.2019 Årsmøtet + J. K. Bjørneboe: «For alle som har en hjerne ....... « 
08.04. Per Ola Wold-Olsen om ParkinsonNet + Karsten Alnæs med ny bok! 
16.09. Seri Linn Erlandsen om Svelgevansker + Ruth M. Løken om «NERO»-
prosjektet 
19.11. Nye Medlemstilbud + Kan sang og humor bedre helsa? 
 
Mandagsklubben er limet i foreningen: Det du trenger - på ett brett, på en dag - til 
inspirasjon 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 128 fordelt slik: Parkinsonister 89, nærmeste på- 
rørende: 20 og støttemedlemmer + andre: 19. 
Økonomiske forhold: Vi har en grei økonomi, uten rom for større prosjekter. 
 
Sittende styre pr. 31.12.2019 
VERV: NAVN: 
Leder Renny Bakke Amundsen 
Styremedlem Per Erik Hansen 
Styremedlem Anne-Helene Midgaard 
Styremedlem Bjørn Strandvold 
Styremedlem Svein Nilsen 
Varamedlem Knut Midtgaard 
Varamedlem Kristin Hansen 

 
Dato for valg av styret: Årsmøtet 2020 
Funksjonsperiode: Til neste årsmøtet 
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Andre verv 
Ikke annet enn Likemenn 
 
Likepersonsarbeid 
I tillegg til Aabyholm, har Renny vært Likeperson fra i begynnelsen av 2018, og Per 
Erik har nå også tatt Parkinsonforbundet kurs. Dette er omtalt på våre web sider og 
opplyst om på medlemsmøter – samt at vi er tilgjengelig under Mandagsklubben. 
 
Yngrearbeid 
Våre medlemstilbud er åpne for alle og vi legger vekt på det for medlemsmøtene. 
 
Fysisk aktivitet/treningsgrupper 
Mandagsklubben på Oppsal Treffsenter: 
Denne aktiviteten får stadig større oppslutning fordi vi kombinerer tilpasset trening, 
sosial pause med noe å bite i og påfølgende hjernetrim med Quiz-innslag. Til slutt 
har vi 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 
 
Sosiale tiltak, arrangementer og andre aktiviteter 
Mandagsklubben og sommertur 
 
Arbeid for helsepersonell 
Intet spesielt prioritert i 2019 
 
Arbeidsgrupper, utvalg og prosjekter 
Torsdagsklubben på Søndre Nordstrand 
 
Andre tiltak 
Intet spesielt 
 
Underskrift alle i styret: pr 10.02. 2019 
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Regnskap for 2019 

 
 
Underskrift alle i styret: pr 10.02. 2019 
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Revisjonsrapport for 2019 

 
 
Forslag til rammebudsjett for 2019 
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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: 
Leder og ett styremedlem er ikke på valg og ett styremedlem samt et varamedlem 
har – etter lang og tro tjeneste – har ønsket avlastning. Så det skal altså velges fire 
5 styremedlemmer hvorav et varamedlem (fordi ett varamedlem – etter samme 
lange og gode tjenester gjorde at han ønsket avlastning . 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 (nestleder, 
sekretær, kasserer, styremedlemmer). 
Som følge av ovennevnte innstiller valgkomiteen følgende styre for 2020: 
 
Renny Bakke Amundsen styreleder( Ikke på valg) 
Bjørn Strandvold (ikke på valg) 
Per-Erik Hansen (Gjenvelges for ett år) 
Svein Nilsen(Gjenvelges for ett år) 
Eina Evje, Styremedlem (Ny-velges) 
Kristin Hansen, Varamedlem  (Gjenvelges for ett år) 
Agnes Børve, Varamedlem (Nyvalgt for ett år) 
 
 
Øvrige anbefalinger til Årsmøtet: 
 
Valgkomite: 
Tor Halvorsen og Inger E. Ahlquist 
 
Vurdering/Revisjon av regnskap: 
Den revisoren vi brukte from til 2019, har sluttet sitt virke. Dessuten er det ikke krav 
for foreninger som oss å benytte registrert eller autorisert revisor. Styret får derfor 
fullmakt til å velge en betryggende løsning for 2020. 
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Planer for 2020 
 

PLANER for 2020: 
 
 

Medlemsmøte 20. april 2020:      
 
Per Nordengen; Å gjøre det beste ut 
av livet + Thomas R Haugen fra 
Helsedirektoratet om ParkinsonNet. 
 
Per Anders Nordengen er kjent for 
sin muntlige fortellerform og sin 
evne til å formidle alvor med glimt 
og humor og Thomas R Haugen var 
prosjektleder for ParkinsonNet og er 
fra Helsedirektoratet. 
 

Sommertur - primo juni 
 

Mandagsklubben: 
Denne aktiviteten får stadig større oppslutning fordi vi kombinerer tilpasset trening, 
sosialt samvær. En pause med noe å bite i og 
påfølgende hjerne-trim med Quiz-innslag. 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 
 

 
 
 
Medlemsmøtene xx.09. og xx.11 
På Lambertseter Gård - 18:00 - 20:30 
Tema enda ikke bestemt 
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Foreningens vedtekter – relevant for avvikling av Årsmøtet 
 

§ 11 LOKALFORENINGENS ÅRSMØTE 

11.1 Myndighet og innkalling 
Årsmøtet er lokalforeningens høyeste organ.  

Dets viktigste oppgave er å behandle og vedta lokalforeningens arbeidsprogram for 
kommende år, samt drøfte lokalforeningens aktiviteter i den tilbakelagte periode, 
og vurdere hvordan de forskjellige aktivitetene har fremmet organisasjonens 
formål. 

Årsmøtet arrangeres hvert år og skal avholdes innen 15. februar. Årsmøtet 
innkalles skriftlig med sakspapirer som mottas av medlemmene minst 14 – fjorten – 
dager før møtedato.  

11.2 Deltagelse og stemmerett  

Årsmøte er åpent for alle medlemmer med naturlig tilhørighet til foreningen. 
Stemmerett har de som har betalt kontingent for angjeldende år og som er til stede 
i møtet. Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding 

11.3 Saksliste og oppgaver  

Følgende saker skal behandles: 
• Årsberetning 
• Regnskap og revisors beretning 
• Budsjett 
• Arbeidsprogram 
• Saker som skriftlig er meldt senest 4 – fire – uker før møtet  

Lokalforeningens årsberetning og regnskap sendes fylkesforeningen og tas til 
orientering av fylkesstyret.  

11.4. Valg 
Ved valg bør kvinner og menn være likt representert.  

Årsmøtet gjennomfører følgende valg: 
 
11.4.1. Lokalforeningens styre: 
• Leder 
• Medlemmer 
• Varamedlemmer 
Funksjonstiden er 2 år for leder og styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. 
Gjenvalg kan foretas. 
 

I lokalforeningens styre skal både personer med parkinsonisme og pårørende være 
representert og til sammen ha flertall. 
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11.4.2 Revisor 
Revisor velges for 1 – ett – år. 
 
11.4.3 Valgkomite 
• Leder  

• 2 – to – medlemmer  
• 1 – ett – varamedlem  
Funksjonstiden er ett år. 

11.4.4 Årsmøterepresentanter 
Representanter til fylkesforeningens årsmøte velges hvert år i de fylkene det er 
aktuelt jf. §9.2.  

§ 12 LOKALFORENINGENS STYRET 

12.1.Sammensetning  

Styret skal ha 5 – fem – medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og 
styremedlem) og 2 – to – varamedlemmer.  
Der lokale forhold gjør det nødvendig, kan fylkesforeningens årsmøte bestemme at 
styret kan ha færre medlemmer, dog ikke mindre enn 3 – tre -, og uten 
varamedlemmer.  

12.2. Konstituering  

Utover det som følger av disse vedtektene og de valg som er gjort av årsmøtet, 
konstituerer styret seg selv.  

12.3 Styremøter  

Styret avholder møter så ofte leder bestemmer, eller når minst 2 – to – av de 
øvrige styremedlemmene krever det.  
Styret er vedtaksført når minst 3 – tre – medlemmer er til stede, deriblant leder 
og/eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder, evt. nestleder i leders fravær, 
dobbeltstemme.  

12.4 Ansvar og oppgaver  

Styret skal lede foreningens daglige arbeid med gjennomføring av foreningens 
arbeidsprogram med utgangspunkt i forbundets arbeidsprogram. 
 
Videre skal foreningens styre forberede årsmøte og gjennomføre dets vedtak.  
 
Lokalforeningens årsberetning og regnskap sendes fylkesforeningen og tas til 
orientering av fylkesstyret. 
 
	

 


