
Protokokoll fra årsmøtet i Fredrikstad MS-forening 16.mars 2016 

 

Fredrikstad MS-forenings årsmøte ble avholt i Filadelfiakirken i Ilaveien, onsdag 16/3-16 kl:18.00                   
Det var 28 av foreningens medlemmer som hadde møtt opp. 

Sak 1. Dagsorden 

A. Leder Kjell Karlsen ønsket velkommen.                                                                                                                       

Han inviterte til 1 minutts stillhet, til minne om de medlemmer som har gått bort i løpet av 2015. 

B. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

C.Tom Hansen ble valgt til møteleder. 

D. Grethe Kopperud ble valgt til referent. 

E.Medlemmene Elisabeh Golding og Haldis Jacobsen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. 

F. Tellekorps: Lisa …….. og Bjørg Julsen. 

Sak 2.Årsberetningen for 2015 

Tom Hansen leste styrets årsberetning og den ble godkjent med applaus. 

Grethe Kopperud leste rapporten fra likemennene, om de mange ulike aktivitetene som har vært 
gjennomført i 2015.  

Sak 3.Revidert regnskap for 2015 

Rita Helvik Magnussen gikk nøye igjennom regnskapet og informerte dessuten om foreningens 
investeringer i aksjer og fond. Resultatregnskapet for 2015 viste et underskudd på kr 39 514.- som 
overføres fra foreningens egenkapital. Regnskapet ble godkjent uten innsigelser og ved applaus. 
Deretter leste hun opp revisors beretning og denne ble også godkjent. 

Sak 4.Arbeidsprogram 2016 

Arbeidsprogrammet for 2016 ble lest opp av Tom Hansen. Det ble bemerket at programmet ikke 
hadde med deltakelse på den internasjonale MS konferansen 17- 18 mai 2016. 

Sak 5 Budsjett 2016 

Budsjettet leses av Tom Hansen Det legges opp til et underskudd på kr.50 000.- som forsvares med 
planene om en flott tur til Kristiansand til sommeren. En tur som vil være gjennomførbar for de fleste 
av medlemmene våre. Budsjettet ble godkjent. 

 



Sak 6 Innkomne forslag 

Valkomiteen/styret har kommet med følgende forslag: Arrangementkomiteen avvikles, pga vanskelig 
rekruttering. Styret overtar komiteens oppgaver og fordeler arbeidet imellom seg . Medlemmene vil 
få forespørsler om å delta i dugnadsarbeid/praktisk gjennomføring  fortløpende, ved de ulike 
arrangementene. Dette blir sett på som en prøveordning. 

Sak 7 Valg  

Styret: 

Leder:   Kjell Karlsen   valgt for 1 år                                                                                             
Nestleder:  Torild Echmann   valgt for 1 år                                                                                    
Sekretær:  Grethe Marita Kopperud  ikke på valg                                                                                 
Kasserer:  Tom Hansen    ikke på valg                                                                               
Styremedlem:  Maja Bolkan Kristiansen valgt for 2 år                                                                  
Styremedlem:  Rita Magnussen Helvik  ikke på valg                                                          
1.Varamedlem: Ragnar Gjølberg  valgt for 1 år 

Anette Torp Stiftelse: 

Kjell Karlsen                                                                                                                                                                           
Sidsel Holm Ingebretsen                                                                                                                                            
Rita Magnussen Helvik             alle valgt for 1 år 

Valgkomite: 

Hans Omberg                                                                                                                                                         
Maja Bolkan Kristiansen                                                                                                                                                 
Kjell Karlsen                                  alle valgt for 1 år 

Kjøkkenkomite 1: 

Anne Holt                                                                                                                                                                        
Haldis Jacobsen                                                                                                                                                              
Wenche Larsen        alle valgt for 1 år 

Kjøkkenkomite 2: 

Marianne Lindgren                                                                                                                                               
Arnhild B. Andresen                                                                                                                                                    
Maja B.Kristiansen            alle valgt for 1 år 

Web.ansvarlig: 

Per E.Gjølberg     valgt for 1 å 

 



Tillitsmenn som ikke er valgt på årsmøtet                                                                                             
Likemenn (sertifisert av MS-forbundet):                                                                                                                
Nina J.Kristoffersen og Maja Bolkan Kristiansen(for MS-rammede)                                                                                         
Bente Omberg( for pårørende) 

Revisor : Pål Henrik Andreassen-Kråkerøy revisjon 

Juridisk rådgiver: Tore Martinsen 

 

Sak 8 Leder har ordet :  

Leder Kjell Karlsen takker for fornyet tillit. Han takket alle medlemmene og styret for fin innsats 
gjennom hele året.                                                                                                                                                   
Deretter ønsket han å takke de som gikk ut av styret og ut av de ulike komiteene:                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bente Omberg,valgkomiteen                                                                                                                                           
Lindis Karlsen kjøkkenkomiteen                                                                                                                                            
Sally Hansen kjøkkenkomiteen                                                                                                                                 
Freddy Julsen arrangementskomiteen                                                                                                                         
Disse ble takket med gavekort og en solid applaus for sin innsats. 

Til sist ble det overrakt blomster og en ekstra gave til Sidsel Holm Ingebretsen. Hun har sittet i styret 
(nå sist som nestleder) og i  arrangementskomiteen i svært mange år, og har gjort en veldig god jobb 
for foreningen. Kasserer Rita Helvik Magnussen ønsket ordet, for å kunne takke Sidsel ekstra for god 
hjelp og godt samarbeide i styret gjennom flere år. 

Bevertning: 

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe, snitter og deilig kake. 

Referent: Grethe Marita Kopperud 

 

 

-------------------------------------                                                                                   ------------------------------------
Elisabeth Golding           Haldis Jacobsen 
       

 

                                                                                                                                        

 

 

 



 

 


