NLAs landsmøte 2010
Dato: 20.03.10 kl 13.00
Sted: St.Olavs hospital, 1902 bygget.
Tilstede: 8 medlemmer
Dagsorden:
1. Valg av referent og møteleder
Møteleder: John Gunnar Mæland
Referent: Dordi Lea
2. Innkalling til landsmøte og dagsorden
Enstemmig godkjent.
3. Referat fra årsmøte 2009 – godkjennelse
Enstemmig godkjent. Referat er lagt ut på NLA sine hjemmesider.
4. Regnskap 2009
Lagt fram av Per Wium. Revisjonsberetningen sier at regnskapet er godkjent.
Positivt resultat av frivillige gaver/kronerulling til IPPNW (kr 19 500).
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Budsjettforslag 2010
Kasserer setter opp et budsjettforslag til styret med utgangspunkt i forrige års
budsjett. Tas opp til behandling og godkjenning på neste styremøte.
Forslag til hva som skal prioriteres i 2010-budsjettet:
• Støtte til Europeisk studentkonferanse i Oslo (forpliktet til å dekke eventuelt
underskudd, evt. bruke Per Ringnes fond til dette).
• Støtte til reise til Basel, NLA ønsker å være bra representert.
• Støtte til det internasjonale fondet til IPPNW.
• Lær om atomvåpen: det vil bli en del utgifter i forhold til markedsføring av
denne ressursen.
• Koordinatorstilling: utgiftspost som kommer inn hvis denne stillingen blir
opprettet.
6. Årsrapport 2009 fra styret og studentgruppene
Gjennomgang av John Gunnar Mæland. Årsrapporten ble godkjent med diverse
mindre endringer. Opprettet versjon trykkes i medlemsbladet.
7. Handlingsprogram 2010
Jon Reitan la frem handlingsplan. Med en del mindre språklige endringer og
presiseringer ble handlingsplanen godkjent.
8. Valg av styre
Valgstyrets forslag ble lagt frem av Ulrich Abildgaard.

John Gunnar Mæland ble gjenvalgt som leder.
Øvrige styremedlemmer: Dag Bruusgaard og Astrid Lygren har meddelt at de går ut
av styret. Forslag til nye styremedlemmer:
Rune Dahl
Trygve Berge
Mons Lie
Torbjørn Graff Hugo (ikke lege/medisinstudent, men vært medlem i NLA siden 2006)
Alle fire ble valgt til nye styremedlemmer. Antall styremedlemmer øker med dette til
11.
Leder og styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

9. Valg av valgkomite
Hans Asbjørn Holm, Kjersti Johnsrud og Ingvild Fossgard Sandøy ble enstemmig
valgt.
10. Oppnevning av revisor
Styret engasjerer revisor. Ønsker å fortsette med den revisoren (Blom revisjon) som
er i dag. Må gjøre en vedtektsendring angående at det er ansatt og ikke valgt revisor.

Trondheim
20. mars 2010

Dordi Lea
Referent

