
Referat fra LMSO sitt landsmøte 29.5.2021

1.21 Åpning av møtet ved Ingunn Folgerø

2.20 Opptelling av stemmeberettigede medlemmer:
15 registrerte og stemmeberettigede medlemmer på landsmøtet 2021. Antall

stemmeberettigede medlemmer varierte fra 15 til 17 i løpet av møtet, og

stemmer er angitt som antall av de stemmeberettigede.

3.21 Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere:
Møteleder: Sidsel Fjelltun

Referent og protokollfører: Bilal Ahmed Khan på vegne av Tonje

Rønning-Sorkness (ikke tilstede)

Tellekorpset: Helene Skuland og Kjersti Sandviken

Protokollunderskrivere: Ingrid. J. Vaalund og Gro Harestad.

Vedtak: Forslaget vedtatt av landsmøtet: 15/15

4.21 Godkjennelse av innkalling og forretningsorden og praktiske rammer for
digitalt møte

Vedtak: Landsmøtet godkjenner dette med stemmer: 15/15

5.21 Styrets beretning 2020
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Kjersti Sandviken, nestleder, legger frem styrets beretning.

Ingen protester meldt inn.

Vedtak: Beretningen tas til orientering av landsmøtet: 15/15

6/21 Årsmelding og regnskap 2020 v/informasjonsrådgiver Andrea Bruer
Bruer informerte om regionsansvarliges aktiviteter, som tross pandemien var

omfattende, og ellers organisasjonens virke i 2020.

Vedtak: Årsmelding og regnskap er godkjent med stemmer: 14/15

7.21 Revidert budsjett 2021 Ved Ingunn Folgerø
I 2020 fikk LMSO tildelt færre økonomiske midler til drift. I revidert budsjett

2020 ble derfor reiser og kostnader knyttet til blant annet web og

reklamemateriell/trykk kraftig redusert. I revidert budsjett 2021 har styret

vedtatt å endre navn på “daglig leder”-stillingen til “generalsekretær” for blant

annet å tydeligere reflektere stillinges oppgaver samt økte fokus på politisk

påvirkning i organisasjonen, samt å  øke denne fra 50 til 75 prosent. LMSO

har et mål om å ved politisk påvirkning på sikt komme på statsbudsjettet.

Vedtak: Landsmøtet  tar dette til orientering med stemmer: 14/15

8.21 Foreløpig budsjettforslag 2022
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I budsjett 2022 er det et uttalt mål at generalsekretær-stillingen økes til 100

prosent dersom LMSO mottar tilstrekkelig med driftsmidler, og at man ellers

fortsetter med å holde reisekostnader og andre tidligere høye kostnader nede

ved å primært arbeide digitalt og i større grad trekke på ressurser i stab i f.eks.

grafisk design, utgifter til web osv. Regioner fortsetter å prioriteres med

budsjett til kompetanseheving, arrangementer, fagdager osv., reiser internt i

regioner samt fysisk regionssamling. Styret gis mandat til å fortløpende

revidere budsjettet ved behov i 2022.

Vedtak: Landsmøtet godkjenner dette med stemmer: 15/16

9.21 Kontrollkomité
Landsmøtet orienteres om at det nye styret skal jobbe med å implementere

kontrollkomiteen til neste landsmøte.

10.21 Forslag til endring av vedtekter

Endringsforslag 1: Nytt studentmedlemskap implementeres, økonomisk

begrunnelse.

Endringsforslag 1.2: Bedrift og organisasjonsmedlemmer ikke har talerett og

legges punkt under studentmedlemmer som har talerett.

Endringsforslag 1.3: Stryke midlertidig ansettelse fra vedtektene
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Vedtak: Studentmedlemskap implementeres: 16/16 stemmer for

Vedtak: Bedrift og organisasjonsmedlemmer ikke har talerett: 16/16 stemmer

for

Vedtak: Stryke midlertidig ansettelse: 15/16 stemmer for

Vedtak: De foreslåtte vedtektsendringene vedtas med over ⅔ flertall.

11.21 Medlemskontingent:

Forslag: Kontingent for studentmedlemskap foreslått til 150 kr, samt

studenten skal vise frem betalt studentmesteravgift med studentbevis.

Vedtak: Landsmøtet godkjenner dette med stemmer: 16/17

12.21 Valgkomiteen ved leder Ørjan Brandzæg 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

● Tonje Rønning-Sorknes
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● Elsa Kaltvedt

● Gunn Mirja Eikseth

● Heidi Persdatter Greiner Haaker

● Monica Hauglien

● Torun Melhus Vedal

Vedtak: Ingunn Folgerø gjenvalgt som styreleder med 15/17 stemmer for

Øvrige innstilte styremedlemmer vedtas valgt med 15/17 stemmer for

Forslag: Valgkomite har bedt om at det nye styret nedsetter en ny valgkomite i

god tid før det neste landsmøte

Vedtak: Landsmøtet delegerer ansvaret for nedsettelse av valgkomite til

styret, 16/17 stemmer for.

Landsmøtet ønsker å takke daglig leder Elin Skjeltorp, som fratrer stilingen

31.07.2021 etter mange år i LMSO og for hennes enorme innsats og alt det

fantastiske arbeidet hun har bidratt med i LMSO.

Landsmøtet takker også Andrea Bruer som har påtatt seg flere av daglig

leders oppgaver og gjort et godt arbeid i forbindelse med daglig leders

sykemeldingsperioder.

Landsmøtet heves og alle ønskes god sommer!
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