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Protokoll fra generalforsamling i NSF-SPoR 13.06.2019 

Sted: Thon Hotell Storo 
 

 Tema 

Sak 1 
Registrering av stemmeberettigede 

Antall: 41 

Sak 2 
Oppnevning av ordstyrer 

Vedtak: Kari Helene Alstad 

Sak 3 
Godkjenning av forretningsorden   

Vedtak: Godkjent  

Sak 4 
Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Godkjennes 

Sak 5 
Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokoll 

Vedtak: Bodil B Nielsen, Maria Løvhaug og Terje Sandbo 

Sak 6 
Oppnevning av utvalg for oppdrag under GF 

Forslag: Torfrid Johansen, Gitte A Slåtta, Kjersti Øvernes.  

Sak 7 
Årsmelding for NSF-SPoR 2017 - 2018 

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 og 2018 tas til orientering.  

Sak 8 
Status for gjennomføring av handlingsplan 2017 - 2018 

Vedtak: Status for gjennomføring av den framlagte handlingsplan tas til orientering. 

Sak 9 

Årsregnskap for 2017 - 2018 

 

Vedtak:  

Regnskap for 2017 og 2018 godkjennes med følgende kommentarer til de framlagte 

regnskapsresultatene.  

 

 NSF ved regnskapsavdelingen utfører forenklet regnskapskontroll. Se eget skriv, 

med kommentarer.  

 Regnskapet er en totaloversikt som inkluderer lokale og sentrale ledd i 

organisasjonen.  

o Landsstyret hadde i 2018 et merforbruk på kr 56 885, Merforbruket skyldes 

et uttalt ønske om strategiske aktiviteter for faggruppens medlemer, 

blant annet gjennomførlig av skrivekurs, og rabaterte konferanser ved å 

bruke oppsparte midler om man ikke har inntekter.  

o Lokalgruppene har hatt et merforbruk på kr 72 585, hvor en all hovedsak 

har de brukt av overskudd fra tidligere år. 

 Økte posteringer på konto «øvrige kostnader» skyldes ifølge NSF 

regnskapsavdelingen at det er gjort noen endringer slik at i det totale 

regnskapet så er flere kontoer slått sammen til «øvrige kostnader». Kontoer som 

går under øvrig kostnader er: 58020+59320+66010+67000+67500+71060+ 

71099+73110+73140+73300+74000+78930.  
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For senere GF må det følge kommentarer og revisjonsberetning til framlagte 

regnskap.  

Sak 10 
Forslag til medlemskontingent for 2020-2021  

Forslag til vedtak: Uendret kontingentsatser for 2020 og 2021.  

Sak 11 

Forslag til budsjett for 2020-2021 

Vedtak: Det framlagte budsjett vedtas som retningsgivende for overordnede 

økonomiske føringer og prioriteringer for 2020 og 2021 og følges opp av landsstyret. 

Sak 12 

Handlingsplan for 2019-2021 

Vedtak: Den framlagte handlingsplanen vedtas som retningsgivende for 

overordnede satsingsområder og prioriteringer for 2020 og 2021 og følges opp av 

landsstyret. 

- Ruskonferansen bør videreføres for å styrke fokus på dette fagfeltet. 

- Mange lokalgrupper har lange reiseavstander, som gjør det dyrt å arrangere 

styremøter og faglige møter. Det arbeides videre med å legge til rette for 

dette i samarbeid med sentralt fagforum og NSF, og i den pågående OU 

prosessen i NSF  

Sak 13 

Valg av medlemmer til landsstyre i NSF-SPoR for 2019-2021 

Valgresultat: 

1. Espen Gade Rolland, leder  

2. Ingun Haug, Namsos 

3. Vibeke Steffensen, Tromsø 

4. Helga Hundere, Årdal 

5. Ole Martin Nordaunet, Drammen 

 

Vara: 

6. Maria Løvhaug, Oslo  

7. Hilde Steen, Drammen 

Sak 14 

Valg av nominasjonskomité til GF 2021 

 

Valgresultat: 

1. Kurt Lyngved 

2. Torfrid Johansen  

3. Olav Bremnes 

Sak 15 
Tid og sted for neste generalforsamling i 2021  

Vedtak: Styret avklarer tid og sted for GF i 2021 

 

 

 Orienteringssaker 

Sak 16 
Samarbeid med NSF om satsning på Psykisk helse og rus, oppfølging av 

landsmøtesak v/ Espen Gade Rolland 
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Sak 17 

Forslag til landsmøtesak om styrking av Psykisk helse og rusfeltet i NSF  

v/ Espen Gade Rolland 

Flere fylker har meldt dette inn som sak til landsmøte. Saken har også vært tatt opp i 

forbundsstyret i NSF. Saksfremleggene legges ved på siden hvor protokoll fra GF 

legges på faggruppens nettside.  

 

Saksfremleggene kan også følges ved å logge inn på «min side» på NSF.no og gå 

inn i forbundsstyremøtene 09.05.19 og 12.06.19.   

 

 

 

 

 

Oslo 13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil B Nielsen     Terje Sandbo 

      


