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Saksliste 

 

1.20     Åpning av møtet ved Elin Skjeltorp. 

2.20     Opptelling av stemmeberettigede medlemmer: 

20 registrerte og stemmeberettigede medlemmer på landsmøtet 2020. 

 

3.20     Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere: 

Møteleder:  Erla Gunnarsdottir 

Referent: Line Hågensen 

Protokollunderskrivere: Gro Harestad og Marianne Kristiansdatter Finstad  

 

Vedtak: Forslaget vedtatt av landsmøtet.     17/17 stemmer 

 

4.20     Godkjennelse av innkalling og forretningsorden. 

 

Avvik: Det manglet et digitalt vedlegg til sak 6.20 Årsmelding og regnskap 2019 

Manglende vedlegg inneholdt årsregnskap og revisjon.  

 

Sakslisten er forhåndsgodkjent digitalt. 

 

Det stemmes på bakgrunn av dette over at regnskap og revisjon legges frem på dette 

landsmøtet.  

Vedtak: Landsmøtet godkjenner dette. med stemmer : 17/17  

 

Innkalling og forretningsorden taes til etterretning og godkjennes av landsmøtet, 

20/20 stemmer 

 

5.20     Styrets beretning 2019. 

Erla Gunnarsdottir, styreleder, legger frem styrets beretning. 

Ingen kommentarer. 

 

Beretning tas til etterretning og godkjennes av landsmøtet, 20/ 20 stemmer. 

 

6.20     Årsmelding og regnskap 2019 

 

Årsmelding 2019  

Daglig leder Elin Skjeltorp og iInformasjonsrådgiver Andrea Bruer orienterte og gikk gjennom 

årsmelding for 2019  

 

Regnskap og revisjon 2019  



Regnskap for 2019 viser en sunn økonomi og høy aktivitet i organisasjonen. Med 1.2 

millioner i driftstilskudd fra Helsedirektoratet, brukte LMSO i tillegg 254 000 i frie midler til 

driften dette året. Dette la grunnlaget for søknadsbeløp for 1.4 millioner i 2020.  

 

Revisjonsattesten viser at LMSO driver regnskapsfaglig forsvarlig og etter gjeldende lovverk.  

 

Vedtak: Landsmøtet godkjenner Årsmelding med regnskap og revisjon 2019  med 18/18 

 

 

7.20     Revidert budsjett 2020 (Orienteringssak, ikke ordinær landsmøtesak) 

For 2020 ble det nødvendig å revidere budsjett kraftig pga kraftig nedsatt tilskudd i 

drift. Det har vært gjennomført et ekstraordinært budsjettmøte i april 2020 for å se 

på hvilke poster en kunne kutte. Styret tok daglig leders forslag til kutt til 

etterretning, i tillegg til å gjøre noen endringer etter egne vurderinger i samråd med 

daglig leder.  

 

Til tross for disse kuttene så har  det vært jevn aktivitet i 2020, ut fra de 

forutsetningene året har gitt, men stab har ikke økt årsverk.  

 

Vedtak: Revidert budsjett tas til  etterretning av landsmøtet med  18/18 stemmer 

 

8.20     Foreløpig budsjett 2021  

 

Avvik: DL har vært sykmeldt i forkant av Landsmøtet og av den grunn foreligger det ikke et 

forslag til Budsjett 2021.  

Landsmøtet gir styret  mandat til å godkjenne Budsjett 2021. Landsmøtet inviteres til å 

formidle innspill, og disse skal legges vekt på i utarbeidelsen av budsjettet.  

 

Vedtak: Det protokollføres at budsjett 2021 ikke foreligger og at landsmøtet  gir 

styret mandat til å godkjenne neste års budsjett med gitte føringer. Godkjennes av 

landsmøtet med 19/19 stemmer. 

 

9.20     Forslag til endring av vedtekter 

 

Endringsforslag 1: Styret og stab foreslår å legge til valg av leder og valg av kontrollkomite. 

Endringsforlag 1.2: Styret foreslår også at punkter som omhandler styrets arbeid flyttes til 

paragraf 4.2 Styret. 

 

Gammel paragraf: 

 

Forslag til ny paragraf: 

 



4.1 Landsmøtet 

 

Valg: 

- 6 styremedlemmer og 2 vara. 
- Valgkomité med fire medlemmer, 

hvorav to medlemmer skal ha 
overgrepsbakgrunn. 

- Regnskapsfører/byrå 
- Statsautoriserte revisor 

 
Styret skal bestå av minst tre (3) 
hovedmedlemmer med 
overgrepsbakgrunn. 
 
Med overgrepsbakgrunn menes at 
representanten selv kan ha opplevd 
overgrep eller være pårørende. Styret 
konstituerer seg selv. Styret er 
beslutningsdyktig når fire av seks 
styremedlemmer er til stede. Styreleder har 
dobbeltstemme. 
 
Stemmerett: 
Hoved- og familiemedlemmer har tale- og 
stemmerett. Bedrift- og 
organisasjonsmedlemmer har talerett. 
 
Forretningsorden: 
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. 

4.1 Landsmøtet  

  

Valg:  

Styret: 
- 1 styreleder 
- 5 styremedlemmer 
- 2 vara 
- Minimum 3 av styrets 

hovedmedlemmer skal ha 
overgrepsbakgrunn 
 

Valgkomité: 

- 4 medlemmer 

- Minimum 2 av medlemmene 

skal ha overgrepsbakgrunn. 

 

Kontrollkomite: 

- 3 medlemmer 

- Medlemmene kan 

ikke ha andre verv i 

organisasjonen 

 

- Regnskapsfører/byrå 

- Statsautorisert revisor  

Med overgrepsbakgrunn menes at 

representanten selv kan ha opplevd 

overgrep eller være pårørende.  

Alle verv velges for 2 år av gangen. 

Stemmerett:  

- Hoved- og 

familiemedlemmer 

har tale- og 

stemmerett.  

- Bedrift- og 

organisasjonsmedle

mmer har talerett.  

Forretningsorden:  



Endringsforslag 2: Styret og stab foreslår at punkter som omhandler styrets 

arbeid flyttes fra paragraf 4.1 Landsmøte til paragraf 4.2 Styret. 

 

 

 

 

- Forretningsorden for 

landsmøtet vedtas av 

Landsmøtet i begynnelsen 

av møtet. 

- Forretningsorden er 

underlagt 

Landsforeningen mot 

seksuelle overgrep, LMSO, 

sine vedtekter. 

 

Gammel paragraf: 

4.2 Styret  

Styret velges blant medlemmer 

med stemmerett. Styret har 

ansvar for organisasjonens drift. 

Ved behov kan styret knytte til 

seg rådgivere, som får tale- og 

forslagsrett. Styret arbeider etter 

styreinstruks.  

 

Forslag til ny paragraf: 

4.2 Styret  

Styret velges blant medlemmer 

med stemmerett. Styret har 

ansvar for organisasjonens drift. 

Styret konstituerer seg selv, med 

unntak av styreleder som blir 

valgt av landsmøtet. Styret er 

beslutningsdyktig når fire av seks 

styremedlemmer er til stede. 

Styreleder teller som 

styremedlem. Ved stemmelikhet 

er det styreleders stemme som er 

avgjørende. Ved behov kan styret 

knytte til seg rådgivere, som får 

tale- og forslagsrett. Styret 

arbeider etter styreinstruks.  

 



 

 

Vedtekter  pkt.4.1 endres til foreslått tekst  med  19/19 stemmer for, 

Vedtekter  pkt 4.2 endres til foreslått tekst  18/19 stemmer for. 

 

Vedtak: Vedtektsendringene er vedtatt. 

 

 

10.20   Vedtak om implementering av kontrollkomite 

 

Avvik: Det protokollføres at mandatet for kontrollkomiteen ikke var lagt ved i 

sakspapirene for årsmøtet 2020. Dette legges frem i Landsmøtet.  

 

Det stemmes over at implementering av kontrollkomite skal inn i aktiv drift og 

implementeres innen to år - 2021/2022.  

 

Vedtak: Vedtas av landsmøtet  med 19/19 stemmer for. 

 

11.20   Medlemskontingent 

 

Vedtak: Landsmøtet opprettholder dagens kontingentsatser. 

 

 

12.20   Valg 

Valgkomiteen ved leder Ørjan Brandtzæg innstiller og presenterer sin innstilling til styre og 

valgkomite. 

- Presentasjon og valg av styre 

- Presentasjon og valg av valgkomite  

 

Nytt styre innstilles med:  

 

● Styreleder Ingunn Folgerø 

● Nestleder Kjersti Sandviken 

● Tonje Rønning 

● Line Hågensen 

● Bilal Ahmed Khan  

● Faria Noreen 

● Helene Skuland 

● Othilie Myhra 

 



Ny valgkomite innstilles:  

 

● Thale Juul 

● Sidsel Fjelltun 

● Gretemor Haugan 

● Ørjan Brandtzæg 

 

Vedtak:  Styret  og valgkomite er valgt inn med flertall og akklamasjon av landsmøtet , 19/19 

stemmer. 

 

Landsmøtet ønsker å takke av følgende styremedlemmer Erla Gunnarsdottir, Thale Juul og 

Wenche Fjeld for deres flotte innsats til organisasjonen og deres faglige bidrag underveis. 

 

13.20   Innmeldte saker 

Ønske om vedtektsendring: Endring av navn på regionsansvarlig. 

Saken trekkes av forslagsstiller. 

 

Landsmøtet heves.  

 

 

 
 
Referent:  
 
 
 
Line Haagensen 
 
 
 
Protokollunderskrivere:  
 
 
 
Gro Harestad 
 
 
 
 
Sign.: _____________________________  
Hanne Line Wærness 

Dato: 12.01.2021 

Gro Harestad (Jan 13, 2021 12:39 GMT+1)
Gro Harestad

Jan 13, 2021

Line (Jan 13, 2021 14:21 GMT+1)

Jan 13, 2021
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