Referat fra Årsmøtet i Seniorforum NFF 17.mars 2015
Til stede: 28 medlemmer.
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:
Godkjent.
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent:
Ordstyrer blir Mette Sveram, referent Siri Merete Omang.
Sak 3. Valg av to personer for underskrift av referat:
Odd Magne Lundby og Terje Løberg oppnevnes.
Sak 4. Årsberetning 2013/2014:
• Årsberetningen fra 2013: godkjennes uten kommentarer.
• Årsberetning fra 2014:
Bemerkninger til saken vedr. etablering av Landsdekkende Forum:
- Ikke økonomi til dette foreløpig, ville vært nødvendig med forhøyet kontingent.
- Bergensgruppen har meldt bekymring for å bli styrt i sin virksomhet av et slikt
forum. Mette Sveram gir tilbakemelding om at omorganisering pr. i dag er uaktuelt.
Sak 5. Regnskap 2013/2014:
• Regnskap fra 2013:
- Tas til etterretning uten kommentarer. Brit Andenæs har signert.
• Regnskap fra 2014:
- Utgifter til skriftlige utsendelser går ned etter hvert som flere benytter e-post.
- Bemerkning til ”Diverse”: inkluderer honorar i form av et måltid til styret.
- Regnskapet godkjennes. Brit Andenæs har signert.
Sak 6. Budsjett 2015/2016:
Styret foreslår at budsjett er overflødig så lenge inntekter og utgifter er så forutsigbare
fra år til år. Aktivitetene består av møter, sommertur og informasjon til medlemmene.
Årsmøtet godkjenner dette.
Sak 7. E-mail:
Pr. i dag har cirka 2/3 av medlemmene e-post, og stadig flere bruker den. Styret
mangler imidlertid e-post adresser til noen av disse medlemmene. Adresseliste for epost sendes rundt til alle som er til stede. Medlemmer som fortsatt ønsker brevpost
leverer skriftlig beskjed til styret om dette (rød lapp). Noen ønsker å bruke både e-post
og brevpost. Det er en oppgave for styret å få ajourførte postadresser og e-mail
adresser til alle medlemmene.
NFF har nå tilbudt seg å sende ut aktuell informasjon på e-post til medlemmene.
Sak 8: Lovendring: Spørsmål om Seniorforum skal ha årlige årsmøter.
Momenter i diskusjonen: Årsmøter er kostbart. Ikke problem at styremedlemmer
slutter i perioden så lenge styret har så mange medlemmer. Det har vært få initiativ fra
medlemmene med hensyn til å melde saker til årsmøtene.
Demokratiet kan lide med sjeldne møter, mindre diskusjoner/muligheter til å påvirke
utviklingen i aktuelle saker.
Konklusjon: Årsmøte avholdes foreløpig hvert 2. år.
Saken tas opp igjen på neste årsmøte, i 2017.

Alle oppfordres til å bidra til å få flere medlemmer. Vi har mange medlemmer fra
62 år, men det er flest av de eldre som deltar i utflukter og på møter. Hva kan gjøres?
Hovedhensikten med Seniorforum er imidlertid å møtes og ha det hyggelig sammen!

Sak 9: Valg
Styremedlemmene Anne Bjørneby og Unni Overskeid går ut av styret.
Valgkomiteen ved Willemina Christiansen, Brit Andenæs og Tove Weberg presenterte
tre aktuelle nye styremedlemmer:
Siri Merete Omang, Siri Ystad og Terje Løberg. Forslag om å ta inn alle tre i styret ble
godkjent av årsmøtet.
Willemina Christiansen og Brit Andenæs fortsetter i valgkomiteen, mens Tove
Weberg ikke ønsker gjenvalg.

Siri Merete Omang
sign.

Terje Løberg
sign.

Odd Magne Lundby
sign.

Tilstede på møtet fra NFF var Elin R. Bjor, seksjonsleder, organisasjon og kommunikasjon.
Hun kom i stedet for Forbundsleder Fred Haltebrekke som var opptatt på annet hold.
Den første timen før Årsmøtet informerte hun oss om aktuelle arbeidsområder for NFF.
Noen stikkord: Primærhelsetjenestemeldinga og kommuneorganisering i forhold til
habilitering og rehabilitering. Tjenestenes kvalitet/krav til kompetanse og omfang.
Behov for Forskrift om krav til helsefaglig kompetanse i kommunehelsetjenesten.
Definisjoner på rehabilitering og ulike behov for ulike pasientgrupper. Behovet for økete
ressurser på alle nivåer. Samhandling krever strukturer, som til en stor grad mangler.
Sykehusplanen kommer til høsten, med spesifisering av behov for spesialisert rehabilitering.
Folkehelsemeldinga kommer også.
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