Referat
LANDSMØTET
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Lørdag 20. oktober 2018
Scandic Hell, Trondheim

Sak, 1.18

Åpning av møtet med styreleder Hylja B. Häninger
Landsmøtet skal være en oppsummering av året som har vært men også en
start på året som kommer.
Hylja B. Häninger leser en hilsen fra daglig leder, Elin Skjeltorp

Sak, 2.18

Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Under Landsmøte er det 20 medlemmer med stemmerett (19 etter pausen)

Sak, 3.18

Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Forslag:
Kristine Lande, ordstyrer
Gro Harestad, referent
Ingrid Johanne Vaalund og Jürgen Decker, protokollunderskrivere
Enstemmig vedtatt

Sak, 4.18

Godkjennelse av innkallingen
Godkjent

Sak, 5.18

Styrets beretning
Styreleder, Hylja Häninger leser styrets beretning fra Årsmeldingen 2017

Sak, 6.18

Årsmelding og regnskap, 2017
Regnskapet går i balanse.
LMSO får inn mer midler og bruker mer, i takt med at organisasjonen vokser.
Styret ønsker å fortsette samarbeidet med Selbu Økonomi og regnskap for å
kvalitetssikre drift og økonomi knyttet til en raskt voksende organisasjon.
Forslag:
LMSO fortsetter sitt samarbeid med Selbu Økonomi
Enstemmig vedtatt
Godkjenning av Årsmelding og regnskap, 2017
Godkjent

Sak, 7.18

Budsjett 2019
Budsjettet for 2019 er ikke ferdig utarbeidet til Landsmøte 2018.
Styret ber Landsmøte om en utsettelse til 31.12.2018 for å ferdigstille
budsjettet. Budsjettet sendes da ut på høring til medlemmer med en innspills
frist på 2 uker.
Landsmøte godkjenner utsettelsen

Sak,8.18

Handlingsplan 2018-2022
Handlingsplanen skal presenteres og ikke behandles på Landsmøtet. Dette
burde blitt presisert i innkallingen og sakslisten.
Hylja Häninger går kort igjennom de ulike punktene i Handlingsplanen.
Handlingsplanen skal være et levende dokument som skal revideres etter 3 år.
Erfaringskonsulent skal nå hete erfaringsformidlere, må endres i
Handlingsplanen.
Handlingsplanen er et viktig dokument som alle i LMSO skal ha et eierforhold
til.
Før neste års Landsmøte oppfordres styret til å ha evaluert måloppnåelse av
viktige områder i Handlingsplanen for å sikre at man er på riktig vei i
organisasjonsarbeidet.

Sak, 9-18

Forslag til endringer av vedtekter
§ 1.1. FORMÅL
Formålet med organisasjonen er å forebygge og sette seksuelle overgrep og
traumer på dagsorden. Dette skal LMSO gjøre ved systematisk
påvirkningsarbeid for å motarbeide og avdekke seksuelle overgrep, samt at
mennesker som rammes av seksuelle overgrep og incest får nødvendig
oppfølgning og behandling, mulighet til å øke sin livskvalitet og bli hørt som en
likeverdig stemme til fag og forskning. LMSO har et formål om å være
brobygger mellom erfaring, fag og forskning for på den måten å skape en
samlende plattform i arbeidet med overgrep og overgrepsutsatte.
Paragrafen ble utarbeidet ferdig under Landsmøtet.
Enstemmig vedtatt
§ 3 MEDLEMSKAP
3.2 Medlemskapet er gyldig for inneværende år, og utløper 31.januar året
etter, dersom ikke ny faktura betales. Faktura sendes automatisk ut i januar

hvert år, via post eller e-post, etter medlemmets valg ved innmelding.
Innmeldingen må skje via registreringsskjema på www.lmso.no. Kontingent
fastsettes av Landsmøtet.
Vedtatt med 19 mot 1 stemme
Forslag til nytt underpunkt
Hovedmedlemmer og familiemedlemmer har tale og stemmerett. Bedrift- og
organisasjonsmedlemmer har talerett.
Vedtatt med 19 mot 1 stemme.
Etter pausen
§ 4 ORGANISASJON
Nytt punkt under:
Organisasjonen består av.
Frivillige tas med. Organisasjonen består da av:
-

Landsmøte
-Styre
- Stab
- Regionsansvarlige
- Prosjektledere
- Arbeidsgrupper
- Hoved- og familiemedlemmer
- Frivillige

Enstemmig vedtatt
4.7

Rettigheter og fordeler som medlem:

Medlemskap gir deg stemmerett på landsmøtet til LMSO, og dermed direkte
påvirkning og medbestemmelsesrett i organisasjonen. Medlemmer kan også
stille til valg for styreverv, samt ha nøkkelroller som regionsansvarlig,
prosjektleder etc.
Medlemmer kan få dekket utgifter av LMSO, i forbindelse med konferanser,
kurs, oppdrag og samlinger, både internt og eksternt
Rettigheter som frivillig:
En frivillig har mulighet til deltagelse og aktivitet gjennom organisasjonen, og
mulighet til deltagelse i samlinger hvor ikke målgruppe er presisert til
medlemmer eller andre nøkkelroller i organisasjonen. En frivillig vil ikke få
dekket utgifter i forbindelse med sitt engasjement.

Enstemmig vedtatt
4.3

Stab

Stab er de som er ansatt i LMSO. LMSO driftes på tilskudd fra det offentlige,
og er avhengig av å få tilsagn på lønnsmidler. Alle ansettelser må derfor anses
som midlertidige.
Enstemmig vedtatt

Vedlegg 2 i vedtekter
Med små endringer i styre og stab sitt forslag ble ordlyden:
LMSO kan godta dekning av taxi som fremkomstmiddel der andre
reisealternativ er utilgjengelig eller situasjonen umuliggjør bruk av annet
fremkomstmiddel
Enstemmig vedtatt
Sak, 10.18

Mandat Etisk råd
Nestleder, Sidsel Fjelltun, presenterte arbeidet med Mandat for Etisk råd.
Det ble stilt spørsmål ved følgende punkter:
1. Mandat
Skal Etisk råd fungere som rådgivende organ og høringsinstans kun for styret i
etiske problemstillinger?
Forslag: sjekk nyordlyd i første linje.
3.Etisk refleksjon
Forslag: Fjern første setning i siste ledd.
Forslag:
Mandat for Etisk råd evalueres ved neste Landsmøte
Forslag:
Styret får mandat til å finne kandidater til Etisk råd og kontrollkomite som
presenteres på neste Landsmøtet.
Styret sin innstilling godkjennes enstemmig med nevnte forslag

Sak, 11.18

Medlemskontingent
Forslag:
Kontingenten beholdes som den er i dag.
Støttemedlemmer tas vekk
Enstemmig vedtatt

Sak, 12.18

Valg
Gretemor Skagseth Haugan, presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre
og valgkomite, etter innkomne forslag innen fristen.
Forslag til nytt styre:
Hylja Häninger, sitter 1 år til
Sidsel Fjelltun, sitter 1 år til
Vebjørn Brækken, sitter 1 år til
Wenche Rothaug, sitter 2 nye år
Wenche Fjeld, sitter 2 nye år
Thale Martine Juul, sitter 2 nye år
Erla Gunnarsdottir, ny
Kristin Oudmayer, ny
Forslag til ny valgkomitè:
Grethemor Skagseth Haugan
Renate Lyse
Ørjan Røkkum Brandtsæg, ny
Kristin Anita Bulling, ny
Enstemmig vedtatt

Sak, 13.18

Innmeldte saker
Ingen innkomne saker

Ildsjelsprisen 2018 ble tildelt Aimee Victoria Kaspersen for sitt engasjement i prosjektet;
Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd

Referent
Gro Harestad

