Referat fra NLAs årsmøte 2009
Dato: 28.03.09 kl 14 - 16.45
Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Til stede:
Tordis Sørensen Høifødt
Dag Bruusgaard
Kirsten Osen
Kurt Hanevik
Ingvild F. Sandøy

John Gunnar Mæland
Per Wium
Bjørn Hilt
Klaus Melf

1. Valg av referent (Kurt Hanevik) og møteleder (Ingvild F. Sandøy). Valgt ved
akklamasjon.
2. Innkalling til årsmøte og dagsorden enstemmig godkjent.
3. Referat fra årsmøte 2008 ble ved en inkurie ikke trykket i medlemsbladet. Det ble
lagt frem på årsmøtet og godkjent uten innsigelser. Det vil legges ut på NLA sine
websider.
4. Regnskap 2008
Lagt frem av Per. Mindre reisevirksomhet enn planlagt, ikke betalt medlemsavgift til
IPPNW i 2008 pga sent tilsendt faktura for dette. Dette kommer derfor på 2009
budsjettet. Studentgruppene har holdt seg til budsjettene. Egenkapital nå på ca
550.000, mye på grunn av Per Ringnes minne fond. Det ble foreslått at dette skal ut
av vårt løpende regnskap. Dette ble diskutert og årsmøtet ber styret om å se på ulike
muligheter for hvordan dette best skal føres regnskapsteknisk. Bruk av pengene fra
Per Ringnes fond vil også tas opp i styret.
5. Årsrapport 2008 fra styret og studentgruppene
Lagt frem av Tordis. Det er begynt nye redaktører i medlemsbladet, derfor noe
forsinkelser i medl.bladet. Oppdatering av hjemmesiden vært litt problematisk, behov
for å finne noen ansvarlige for dette. Medlemskartoteket er det jobbet mye med det
siste året. Det er reist spørsmål om en skal fortsette med firmaet som tar seg av
dette. Mye arbeid er gjort med stortingsmelding nr.27, rakettskjold-saken og
konvensjonen mot atomvåpen. En har også jobbet med fredsundervisning og
relaterte tema ved de fire lærestedene. Endel artikler/leserinnlegg er publisert siste
året, men noe er også avvist. De avviste publiseres stort sett i medlemsbladet eller
legges ut på hjemmesiden. Studengruppen har jobbet aktivt og målrettet.
Årsrapporten ble vedtatt med små endringer og vil trykkes i medlemsbladet..
6. Handlingsprogram 2009
Utkast ble lagt frem av John Gunnar. Mye av det pågående arbeidet viderføres i
utkastet. Av nye prosjekter ønsker en å oversette SLMKs nettsider ”Lær om
atomvåpen” som vil legges ut på NLA sine sider. En må jobbe videre med en bedre
løsning for hjemmesiden og medlemskartoteket. Årsmøtet ber styret om å se på

muligheten for å koble disse aktivitetene sammen. Styret får fullmakt til å undersøke
forhold rundt dette og evt avlønne arbeid med kartotek og websider. Et styremedlem
bør knyttes til redaksjonen for medlemsbladet. Beredskapsrapporten ”Håndbok i NBC
medisin” fra Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin ble fremvist. NLA vil holde
seg oppdatert om dette som anført i handlingsplanen, men anser forebygging som
vårt viktigste arbeidsområde.
7. Budsjettforslag 2009
Utkast til budsjett fremlagt av Per. En vedtok at kasserer kommer tilbake med
reviderte budsjetttall og søknad til UD slik at en kan komme frem til endelige reviderte
tall. Kontingenten beholdt uendret.
8. Valg av styre
Valgkomite 2008: Anne Alvik og Ingvild Sandøy
En forsøkte å få inn flere medlemmer i styret uten hell. Ingen trekker seg fra styret,
men Tordis trekker seg som leder. Astrid Lygren fortsetter, men har frasagt seg
ansvar for medlemsarkivet. Ny leder: John Gunnar Mæland valgt ved akklamasjon.
Styret konstituerer seg ellers selv.
9. Valg av valgkomite
Anne Alvik trekker seg fra valgkomiteen, Ingvil fortsetter. Forslag til nye medlemmer i
valgkomiten er Kjersti Johnsrud og Ulrich Abildgaard. Dette ble vedtatt ved
akklamasjon.
10. Oppnevning av revisor
En overlater til styret å oppnevne offentlig godkjent revisor. Det bør fremlegges
forslag til neste årsmøte om at vedtekter endres i tråd med regelverk, siden dette ikke
lenger er en valgt stilling.

Referent

Kurt Hanevik
28.03.09

