
Forslag til saksliste og noen vedtak til årsmøtene i fylkesforeningen 
Hordaland Parkinsonforening (HPF) og i lokalforeningen Bergen og 
omegn Parkinsonforening (BOPF)

Sakslister:

Fylkesforeningen HPF:

1. Konstituering
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av saksliste
– Valg av ordstyrer
– Valg av referent
– Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap med revisors beretning

4. Innkomne forslag

5. Godkjenning av framforhandlet avtale 
Forslag til vedtak: 
Den framlagte «Sammenslåingsprotokollen» godkjennes i sin helhet som       

            avtale mellom fylkesforeningene Hordaland Parkinsonforening og Sogn og Fjordane 
Parkinsonforening om etablering av fylkesforeningen Vestland Parkinsonforening og 
etablering av lokalforeningene Bergen og omegn parkinsonforening og Sogn og Fjordane 
Parkinsonforening.

6. Etablering av ny lokalforening
Forslag til vedtak: Det etableres en ny lokalforening med navn Bergen og omegn                   
Parkinsonforening. Denne foreningen skal være en fortsettelse av fylkesforeningen                
Hordaland Parkinsonforening.

7. Oppløsing av fylkesforeningen (krever 2/3 flertall)
Forslag til vedtak: Fylkesforeningen Hordaland Parkinsonforening oppløses, men                 
fortsetter virksomheten som lokalforening under navnet Bergen og omegn                              
Parkinsonforening.

Etter oppløsningen av fylkesforeningen går dere rett over til årsmøte i lokalforeningen BOPF:



Lokalforeningen BOPF

1. Konstituering
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av saksliste
– Valg av ordstyrer
– Valg av referent
– Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

 
2. Navneskifte

Forslag til vedtak: Fylkesforeningen Hordaland Parkinsonforening skifter navn til Bergen    
og omegn Parkinsonforening og fortsetter som lokalforening. 
 

3. Innkomne forslag

4. Arbeidsprogram

5. Budsjett

6. Valg
Her skal velges:
Styreleder
Fire styremedlemmer
To varamedlemmer til styret
Revisor
Valgkomité (Leder, to medlemmer og et varamedlem)
Delegater til Vestland Parkinsonforening sitt årsmøte 

Etter vedtektene er funksjonstiden for leder og styremedlemmene to år. For varamedlemmene, 
revisor og valgkomitéen er funksjonstiden et år. Siden en nå har gått fra å være fylkesforening til å 
være en lokalforening mener vi hele styret må velges på nytt. Selv om noen i styret i 
fylkesforeningen ble valgt for to år på forrige årsmøte. I slike tilfeller er det vanlig at to i styret 
velges for et år mens tre velges for to år (eller omvendt) for å få litt kontinuitet i styret.

Til årsmøte i Vestland Parkinsonforening har dere tre delegater uavhengig av medlemstallet. I 
tillegg kan dere velge en delegat for hvert påbegynte 50 medlemmer ut over 50 medlemmer. Se mer 
om dette i punkt 7 i Sammenslåingsprotokollen. 

Dere kan velge færre delegater enn det dere har krav på. Hvis noen av de valgte delegatene melder 
forfall kan dere ikke uten videre sende noen andre. Dette fordi delegatene skal velges på 
lokalforeningene sine årsmøter. Dere bør derfor velge noen varadelegater. 

DE PUNKTENE DER DET ER FORSLAG TIL VEDTAK ER NØDVENDIGE Å HA MED 
FOR Å IVARETA DET FORMELLE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN, 
NEDLEGGELSE AV FYLKESFORENINGENE OG ETABLERING AV NYE 
LOKALFORENINGER.


