Protokoll fra landsmøtet,
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Lørdag 2.november, 2019
Scandic Hell, Trondheim

Sak, 01.19

Åpning av møtet ved daglig leder, Elin Skjeltorp

Organisasjonen bærer preg av å ha vært gjennom en endring og omstillingsprosess. Dette
arbeidet har krevd mye tid og ressurser. LMSO er ikke en organisasjon som er ferdig utviklet
og den har heller ikke en målstrek. Arbeidet i LMSO har blitt mer enn hva medlemsmassen
tilsier, og organisasjonen er en ettertraktet samarbeidspartner og høringsinstans.
I tiden fremover vil det bli mer fokus på arbeidet ute i regionene og mindre på store
prosjekter.
Sak, 02.19

Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
17 stemmeberettigede var tilstede på Landsmøtet

Sak, 03.19

Valg av møteleder, referent, protokollskrivere og ordstyrer
Forslag til vedtak:
Sidsel Fjelltun, møteleder,
Gro Harestad, referent,
Marianne Kristiansdatter Finstad og Ingrid Johanne Vaalund,
protokollunderskrivereskrivere
Vebjørn Brekken, ordstyrer.
Vedtak
Enstemmig vedtatt

Sak, 04.19

Godkjenning av innkalling og forretningsorden
Gjennomgang av forretningsorden, vedlagt Landsmøtedokumentene.
Forslag til vedtak:
Forretningsordenen godkjennes som gjeldene for Landsmøtet, 2019
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Gjennomgang av møteinnkallingen
Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen vedtas slik den er presentert
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak, 05.19

Årsmelding, styrets beretning og regnskap 2018
LMSO sin aktivitet i 2018 ble grundig presentert i eget hefte.
Oppsummeringen vitner som en stor aktivitet både nasjonalt og lokalt ute i
regionene. Mye av aktiviteten nasjonalt har gått med til endringsprosesser og
planlegging av omlegging av medlemsregister, nytt design og webløsningen ,
noe også 2019 har båret preg av. Ved omlegging av medlemsregisteret mistet
organisasjonen en del medlemmer da eksisterende medlemmer ikke kunne,
etter lov, legges inn i det nye systemet, men må melde seg inn på nytt. Å
rekruttere flere medlemmer blir en prioritert oppgave fremover.
LMSO er engasjert i flere prosjekter og daglig leder lot Ingrid Johanne Vaalund
presentere ett prosjekt hun er involvert i. Prosjektet er et filmprosjekt som
tidligere het «Uskyld» men som nå har fått navnet «Akt». Flere i LMSO har
bidratt med innspill, noe som har ført til at hovedkarakteren i filmen skiftet fra
jente til gutt overgriper ble en kvinne og ikke en mann. Filmen tar for seg
dissosiering og fortrengte minner som i voksen alder kan komme til
overflaten. Det diskuteres om det også blir et undervisningsopplegg som skal
følge filmen.
Regnskapet for 2018 ble presentert i korte trekk og viser at organisasjonen
driver med god forretningsskikk og går i balanse. Revisor skriver at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.
Styret har gjort et godt arbeid
Vedtak:
Årsmelding, beretning og regnskap er enstemmig vedtatt.

Sak, 06.19

Revidert budsjett 2019
Orientering og spørsmål
Budsjettet for 2019 budsjetterte med en inntekt på 3.670.600,- hvorav
1.670.600 ble søkt gjennom Helsedirektoratet for å dekke driften av
organisasjonen. Søknaden sendes inn februar samme år og endelig tilskudd
får organisasjonene svar på nærmere sommeren. I år, 2019, fikk LMSO ca
300.000,- mindre enn det som var søkt om og budsjettert. Dermed måtte
budsjettet revideres midtveis i budsjettåret og enkelte budsjettposter justeres
ned.

Tilskudd til drift kan ikke brukes på prosjekter og innkjøp av materiell. Det
søkes midler til de enkelte prosjektene, hver for seg, og vipps og
gaveinntekter brukes til promoteringsmateriell, etc.
Daglig leder presiserte at det ikke skal være private utgifter ved å jobbe
frivilling i LMSO og at eventuelle utgifter skal dekkes etter gjeldende
bestemmelser gjennom utleggsskjema.
Orienteringen tas til etterretning av Landsmøtet
Sak, 07.19

Budsjett 2020
Orientering, spørsmål og innspill
For neste år, 2020, kommer LMSO til å søke om økte midler for driften.
Organisasjonen trenger å styrke staben da arbeidsmengden og ønsket om
LMSO sin kompetanse fra andre aktører er større en det organisasjonen i dag
har kapasitet til. Staben har et ønske om at stillingen til daglig leder skal
utvides fra 50% til 100% og at styreleder lønnes i en 25% stilling. Webansvarlig
og design stillingene søkes det også om å få videreført.
LMSO har hatt økte inntekter i form av vippsinnsamlinger og gaver. Disse
midlene brukes blant annet til promoteringsutstyr og materiell, noen som
ikke kan finansieres gjennom driftstilskuddet. For å kunne drive med slike
innsamlinger må organisasjonen godkjennes av innsamlingskontrollen og det
må kunne dokumenteres hva midlene brukes til. For å bli godkjent
innsamlingsorganisasjon følger det med en kostnad.
For 2020 er det ønskelig med mer fokus på regionene for å legge til rette for
flere aktiviteter regionalt. Det vil derfor være behov for flere øremerkede
midler til regionale aktiviteter hvor regionsansvarlige kan bygge gode
arbeidsgrupper hvor samfunnsmandatet til LMSO og oppgavene kan settes
fokus på.
Landsmøtet gir dagligleder anbefalinger om å jobbe videre med budsjettet for
2020 frem til søknadsdatoen i februar. Det endelige budsjettet legges frem for
styret på nyåret.

Sak, 8.19

Evaluering og Strategi og Handlingsplanen, 2018-2022
Orientering, spørsmål og innspill
Styret og staben har fokusert på tre viktige fokusområder i den siste perioden.
•
•
•

Utvikling av organisasjonen
Ressursbank
Regioner

Utvikling av organisasjonen
I Strategi og Handlingsplanens avsnitt 2.1 Utvikle organisasjonen, har det
meste av organisasjonens fokus vært den siste tiden. Det har vært et
krevende, men nødvendig, arbeid for å profesjonalisere organisasjonen.
Organisasjonen har fått på plass nytt nettsted, nytt design og nytt
medlemsregister. Helsedirektoratet har lagt LMSO til flere relevante grupper
og organisasjonen har blitt invitert inn i flere høringsinnspill. Flere aktører
ønsker LMSO som samarbeidspartnere, noe som er i tråd med LMSO sin tanke
om å få til et bredt samarbeid for å løfte fram folkehelseproblemet, seksuelle
overgrep.
For å effektivisere og få til en god drift og aktiviteter nasjonalt har
organisasjonen tatt i bruk flere nye kanaler å møtes på som er web baserte.
En del styremøter, prosjektmøter og opplæring har blitt gjennomført via
webløsninger. Dette sparer organisasjonen for reiseutgifter og medlemmer og
frivillige for tid.
Alle nøkkelpersoner i organisasjonen har fått egne mailadresser.
Nasjonale og regionale aktiviteter føres inn i organisasjonens
aktivitetskalender på nettsiden. Nyhetsbrev som kan abonneres på, sendes
ute en gang i måneden.
Styret og valgkomiteen har begge fått eksterne veiledere som har hjulpet dem
med å profesjonalisere arbeidet som skal gjøres og gjøres.
Daglig leder har flyttet fra Trondheim i 2019, til litt lenger nord i landet. I
fremtiden bør daglig leder ha kontor og sitt virke i en av de store byene i
Norge. Hvor et slikt hovedkontor i fremtiden skal ligge kan mulig vedtas på
Landsmøtet 2020. Stillingen er ønsket utvidet til 100%.
Ressursbanken
Sissel Fløttum, Ingrid Johanne Vaalund og Siri Kristine Engstad har jobbet med
utviklingen av ressursbanken.( Siri Kristine Engstad, har pga arbeidskapasitet trukket seg

ut i løpet av året)

Det er gjennomført intervjuer av formidlere, det er utviklet eget informasjonsog stand-materiell. Det er også gjennomført første samling, 5.oktober i Oslo.
Tanken er at ressursbanken skal bygges opp sakte og det er ønskelig at alle
formidlere, erfaring og fag, skal ha den samme grunn-kompetansen på
omfang, konsekvens og muligheter til tilfriskning og livsmestring. Alle som skal
inn i ressursbanken skal være skikket til oppgaven.
Regioner
Regionsansvarlig gjøre mye arbeid som ikke synes i organisasjonen. Noen av
aktivitetene vises gjennom fagdager/fagkvelder, stand-arbeid, eventer, etc.
Spesielt ble fagkvelden i Rogaland trukket fram som positivt arbeid. LMSO
Midt har fått to nye regionsansvarlige på plass og disse har et spesielt fokus
på studenter. Regionsansvarlige og ressursbanken hadde sin årlige samling på
Sola, Rogaland. Mye av samlingen ble brukt til å se på muligheter for hvordan
man kan rekruttere nye medlemmer og frivillige.
Det ble avholdt et medlemsstyrt møte i 2018 men ikke i 2019.
Det ble foreslått å ha en medlemssamling det ene året og fagdag det neste.
Dette for ikke å overbelaste medlemmer i organisasjonen.
Aktivitetene i organisasjonen blir lagt ut på LMSO sitt nettsted, under
kalender.
Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak, 9, 19

Forslag til endring av vedtekter
Forslag 1.1. Internasjonal navn innstilt vedtatt av redaksjonskomiteen
Foreslått endring i §1:
Organisasjonens navn er Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO.
Internasjonalt er navnet Norwegian Association Against Sexual Abuse, NAASA.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Forslag 1.2. Forretningsorden innstilt vedtatt av redaksjonskomiteen
Foreslått endring i § 4.1 Landsmøtet:
Forretningsorden for landsmøtet vedtas av Landsmøtet i begynnelsen av
møtet, og gjelder frem til ny forretningsorden er vedtatt.

Forretningsorden er underlagt Landsforeningen mot seksuelle overgrep,
LMSO, sine vedtekter.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Forslag 1.3

Avvergeplikt innstilt ikke vedtatt, pkt 6.6.

Foreslått endring i §6:
6.6 Tillitsvalgte og ansatte er personlig forpliktet til å forhindre at straffbar
handling begår eller blir begått. Selv om avvergeplikten går foran
taushetsplikt, er det viktig å være oppmerksom på at man ikke trenger å gi
mer informasjon enn det som er nødvendig for å avverge lovbrudd.
Avvergeplikten finnes allerede i det norske lovverket.
Vedtak:
Styrets innstilling vedtas enstemmig
Sak, 10.19

Mandat for etisk råd
I 2017 fremmet Stine Kühle- Hansen forslag om å opprette et etisk råd i LMSO.
På Landsmøtet 2018 fikk styre i oppgave å jobbe med mandatet til etisk råd.
Wenche Fjeld gjorde rede for arbeidet med mandatet og Sidsel Fjelltun
redegjorde for innstillingen.
Komiteen skal bestå av tre personer som ikke er medlemmer av LMSO.
Komiteens medlemmer skal ha kompetanse på etiske dilemmaer.
Vedtak:
Mandat for Etisk råd ble enstemmig vedtatt, men man avventer
implementeringen til 2020.

Sak, 11.19

Kontrollkomitè
Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn med styrets arbeid og økonomi, jfr
Forvaltningsloven. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Medlemmene i
komiteen skal ikke ha andre verv i LMSO. Komiteen vil få oversendt alle
styrereferater og vil ligge i postgruppen til styret. Kontrollkomiteen har
myndighet til å innkalle til ekstraordinært Landsmøte. Komiteen kan også
kontaktes av styret når man trenger råd i forhold til om styret er innen for sitt
virke.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak, 12.19, Medlemskontigent
Medlemskontingent, 300
Familiemedlemssak 400
Bedrift eller valgfritt beløp 500
Forslag om egen kontingentsats for studenter fremmes ved neste Landsmøte.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak. 13.19

Valg
13.1.19, Valg av styre
Wenche Fjeld, fortsetter
Thale Martine Juul, fortsetter
Erla Gunnarsdottir, fortsetter
Line Hågensen, ny
Kjersti Sandviken, ny
Helene Skudland, ny
Bilal Ahmed Khan, ny
Othilie Myhra, ny
Styret velges som helhet.
Vedtak:
Vedtatt ved akklamasjon
Det nye styret konstituerer seg ved første styremøtet
13.2.19, Valg av valgkomitè
Ørjan Røkkum Brandtzæg, fortsetter
Gretemor Haugan, fortsetter
Sidsel Fjelltun, ny
Vedtak:
Vedtatt ved akklamasjon

13.3.19, Valg av regnskapsfører
Innstilling: Selbu økonomi og regnskap fortsetter som regnskapsfører
Vedtak:
Vedtatt ved akklamasjon
13.4.19, Valg av revisor
Innstilling: BDO fortsetter som revisor
Vedtak:
Vedtatt ved akklamasjon
Tidligere styremedlemmer ble takket for innsatsen ved daglig leder, Elin Skjeltorp
Landsmøtet heves ved Sidsel Fjelltun

Referent: Gro Harestad
Sign: ____________________________
Stavanger, 14.11, 2019

Protokollskrivere:
Marianne Kristiansdatter Finstad
Sign: ____________________________
Ingrid Johanne Vaalund
Sign: _____________________________

