REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL,
KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012
Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00
Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder Solveig Fosseide som ønsket oss
velkommen til Kristiansund. Hun rettet en speiell hilsen til våre gjester, Aslaug Solberg
som er innehaver av N.K.S. sitt æresmerke og til Landsstyrets utsending Manghild
Opphaug
fra Sør Trøndelag.
Fylkesleder ba deretter om et minutts stillhet og tente et lys for å minnes de av våre
medlemmer som er gått bort siden siste fylkesårsmøte.
Konstituering av møtet
Sak1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Begge ble godkjent uten merknader
Valg av møteleder
Til ordstyrer ble fylkesleder Solveig Fosseide valgt
Valg av referent
Fylkessekretæren ble valgt til å referere
Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Turid Vatne Aambakk, Ørstavik sanitetslag og Martha Vike Sæther, Valsøybotn
sanitetsforening
Valg av tellekomité – 3 personer
Valgkomiteen ble valgt til tellekomité.
Opplysning om antall stemmeberettigede
Valgkomiteens formann Anne Grete Juliebø foretok opprop. Det v ar 33
stemmeberettigede til stede.
Årsmøtets hovedforedrag hadde tittelen – vold i nære relasjoner
Anne Sønstebø som har stått fram med sin historie om et voldelig samboerforhold var
invitert til fylkesårsmøte for å fortelle sin historie.
Etter et 20-årig ”normalt” ekteskap møtte Anne kjærligheten på nytt. En sjarmerende
mann i en lederstilling i samme kommune som Anne ble ansatt som rådmann.
De hadde mye til felles og hun trodde hun hadde møtt den perfekte match.
Etter som forholdet utviklet seg kjøpte de hus sammen og det var først nå at hans
voldelige sider ble dominerende. Sammen med andre var han fortsatt den rolige,
balanserte og sjarmerende lederfiguren som alle likte og på grunn av dette var det
vanskelig for Anne å bli trodd da hun gikk til politiet med problemet.
Hjemme kom raserianfallende uten grunn og han var uforutsigbar, ubehersket og stadig
mer voldelig.
I tillegg til fysisk vold ble hun også utsatt for psykisk terror.
Anne har en sterk vilje og nektet å gå tapende ut av dette forholdet. Det letteste ville nok
være å ta klærne sine og flytte, men på den måten følte hun at hun ble taperen i denne
situasjonen. De hadde bygd hus sammen og mye av hennes identitet var lagt ned der.
Hun kunne få fotlenke og beskyttelse på andre måter, men det ville begrense hennes liv,
ikke hans. Derfor sto hun med rak rygg gjennom rettsaken og ble tilkjent hus og det
andre som var hennes del av oppgjøret.
Denne rettssaken har vært omtalt i media og det er en av grunnene til at Anne har
skrevet 3 bøker om forholdet og holder foredrag.
Vi som var til stede fikk et innblikk i en verden som mange dessverre opplever, men som
ingen utenforstående kan sette seg inn i.

Fylkeleder takket Anne fordi hun er modig nok til å dele sin historie med oss og ga
henne en foto bok om Atlanterhavsvegen som et minne fra fylkesårsmøtet.
Lunsj
Etter lunsj fortsatte møtet med behandling av årsmøte saker.
Fylkesstyrets årsmelding for året 2011.
Pernille Brandal leste årsmeldingen.
Enkelte mindre feil ble rettet opp.
Årsmeldinga ble godkjent med nevnte korrigeringer.
Fylkesstyrets reviderte regnskap for året 2011.
Fylkessekretæren la fram det reviderte regnskapet for 2011. Leste revisjonsberetning
og svarte på spørsmål.
I styrets kommentarer til regnskapet ble det gitt uttrykk for bekymring fordi
inntektsposten (medlemskontingenten) fortsatt er synkende. Styret hadde regnet med
at de store vervekampanjene som er satt i gang de siste årene ville ha snudd denne
trenden.
Regnskapet for 2011 ble tatt til etterretning
Handlingsplan for høsten 2012/våren 2013
Fylkesleder la fram forslag til handlingsplan og fikk tilslutning til denne. Hun fikk ros for
å ha lagt opp til 2 leder møter fordi det da kan være letter for alle å få med et av møtene.
Det var fortsatt ønskelig å kalle de ledermøter fordi navnet leder forplikter og det er
mulig å sende et annet styremedlem der leder ikke kan møte.
Kaffepause
Orientering om ny hjemmeside
Fylkessekretæren viste fram den nye hjemmesiden vår. Hun ba deltakerne komme med
kommentarer og ideer til hvordan denne siden kunne fungere på best mulig måte både
for medlemmene og for de utenfra som ville orientere seg om N.K.S. i vårt fylke.
Deltakerne ga sin tilslutning til forslaget til hjemmeside.
Vervekampanjen 2011 – vervet vi hver vår?
Spørsmål og svar
Fylkeslederen ledet denne sekvensen. Hun uttrykte skuffelse over at vi kun hadde
vervet 79 medlemmer på fylkesplan når vi kunne fått over 3000 hvis hver tok sin.
Fylkesstyret hadde sin egen vervekampanje der premien var et medlem på fylkesstyres
regning på årsmøtet i Kristiansund. Vinner ble Todalen sanitetsforening som hadde
vervet mest i forhold til medlemstall.
Edel Neerland fra Brattvær tok ordet og sa at det var vanskelig å doble medlemstallet i
mange av de mindre kommunene fordi en stor prosent av de voksne kvinnene allerede
er medlemmer. Fylkeleder sa at hun er klar over dette og at vi vet selv om vi bør ha
dårlig samvittighet eller ikke.
Middagen var dekket i Handelens Hus. To elever fra musikkskolen underholdt med sang
og gitarspill.

Søndag
Fylkesleder ønsket velkommen og introduserte Peggy Kruse som hold et fornøyelig
foredrag som startet en kald februarkveld på Smøla. Denne kvelden var opptakten til
sanitetskvinnene sin ”kamp” for å skaffe Smøla samfunnet ris til fastelavnshelga.
Neste post på programmet var
Landsstyrets tale til fylkesårsmøte v/Magnhild Opphaug
Noe av det mest sentrale verdivalg som ble gjort i Strategisk plan for perioden 2009 – 2013
var en revisjon av formålsparagrafen.. Innholdet i planen er ledestjernen i alle vår valg.
Vi skal Bidra til et trygt og inkluderende samfunn
- Arbeide innen helse- og sosialområdet
- Ha spesielt fokus på kvinner
- Inspirere til frivillig innsats
Organisasjonens hovedmål i denne perioden er at N.K.S. skal framstå som landets ledende
organisasjon knyttet til utviklingen av kvinners livsvilkår. Vi har nå et drøyt år på å nå de
målene som ble satt i Strategisk plan.
Organisasjonen har forpliktet seg på å arrangere åpne møter om vold i nære relasjoner i alle
fylker i løpet av 2012.
N.K.S. søker på nytt Tv-aksjonen for 2013, ”Bryt stillheten” med tema vold mot kvinner.
Det å verve nye medlemmer en av våre viktigste oppgaver for å sikre organisasjonens
fremtid! En løsning som har fungert godt noen steder, er at det etableres nye, lokale
foreninger ved siden av de eksisterende.
Vi må ha visjoner for fremtiden. Vi må selv ha tro på den organisasjonen vi representerer. Vi
er alle N.K.S. ambassadører. Når vi forteller om hva Sanitetskvinnene har betydd for
utviklingen av vårt velferdssamfunn og hvordan vi makter å være tidsaktuell i dag – da blir de
fleste begeistret
Magnhild fikk overrakt en bok om Hustadvika som et lite minne fra møtet i Kristiansund.
Valg
Leder i valgkomiteen Anne Grete Juliebø foretok opprop over antall delegater tilstede.
Det var 32 delegater tilstede (en av de som var tilstede ved åpningen måtte forlate
årsmøtet)
På valg var:
Fylkesleder
Solveig Fosseide
Rindal sanitetsforening
Perny Farstad
Lepsøy sanitetsforening
Jorunn Kalland
Volda sanitetslag
Anne Lise Johansen Kristiansund sanitetsforening
Janne Aklestad
Liadal sanitetsforening
Kari Kvendset
Todal sanitetsforening
Eva Refsnæs
Molde sanitetsforening
Valgkomiteens forslag:
Solveig Fosseide
Anne Lise Johansen
Janne Aklestad
Kari Kvendset
Varamedlemmer:
Eva Refsnæs
Giselle Rocha
Martha Vike Sæther

Rindal sanitetsforening
Kristiansund sanitetsforening
Liadal sanitetsforening
Todal sanitetsforening

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny

2 år
2år
2 år
2 år

Molde sanitetsforening
Hareid sanitetslag
Valsøyfjord sanitetsforening

gjenvalg
ny
ny

1 år
1 år
1 år

Det var skriftlig avstemming av fylkesleder. Solveig Fosseide ble enstemmig gjenvalgt.
De andre ble valgt med akklamasjon. Årsmøtet var enig om å gå bort fra skriftlig
stemmegivning siden det ikke var motkandidater til noen av vervene.
Etter valget har fylkesstyret følgende sammensetting:
Leder
Solveig Fosseide
Nestleder
Ingebjørg Hol Klette
Styremedlem Solbjørg Varpe Naalsund
Styremedlem Janne Aklestad
Styremedlem Pernille Brandal
Styremedlem Kari Kvendset
Styremedlem Anne- Lise Johansen

Rindal sanitetsforening
Søre Fræna sanitetsforening
Straumsnes sanitetslag
Ørsta sanitetslag
Hareid sanitetslag
Todalen sanitetsforening
Kristiansund sanitetsforening

vara
vara
vara

Molde sanitetsforening
Hareid sanitetslag
Valsøyfjord sanitetsforening

Revisor:

Eva Refsnæs
Giselle Rocha
Martha Vike Sæther

Statsautorisert revisor Odd Ivar Thue, Molde

Valg komité
Anne Grete Julliebø
Heidi Wingsternes
Kari Moe
Gro Hoemsnes

Ørsta sanitetslag leder
Hareid sanitetslag
Rindal sanitetsforening
Søre-Fræna sanitetsforening

Fylkesleder sa at de nye komiteene vil bli bekjentgjort etter første styremøte.
Orientering fra Kvinnehelsekomiteen
Komiteens leder Perny Farstad redegjorde for komiteens arbeid siste år. De har holdt
seg til vår handlingsplan og strategisk plan fra N.K.S. og hatt” Vold i nære relasjoner som
tema”.
I. juni hadde de møte i Volda med Svanhild Lillebostad som foredragsholder og i høst et
møte i Tingvoll i samarbeid med Straumsnes sanitetslag. I det siste møtet var det satt
sammen et panel av alle de fagfolk som har forskjellige roller i forbindelse med vold i
heimen.
Her var det veldig stor oppmøte, ca. 170 personer.
Som leder av komiteen hadde Perny deltatt på ei samling i Oslo og der hadde M&R fått
skryt for sitt engasjement.
Orientering fra komiteen for omsorgsberedskap.
Komiteens mål har vært å opprette beredskapsgrupper i alle kommuner som har
sanitetsforening. De har brukt handlingsplanen som rettesnor og gjort så godt de har
kunnet for å følge den opp. Hun nevnte at fra 2012 ville ansvaret for omsorgsberedskap
fases ut til fylkene og blir fylkesstyrets ansvar.
Orientering om veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i
Nestleder Ingebjørg Hol Klette er fylkesstyrets representant i styret for
Veiledningssenteret i helseregion 4.
Hun fortalte at senteret har fått prosjektmidler og har nettopp opprettet et satellittkontor i Molde. Forskjellige kommuner var blitt forespurt om de var villige til å stille
kontorplass med nødvendig utstyr til disposisjon og kun Molde svarte. 50% stilling er
tilsatt foreløpig for dette året, men muligheten for ny prosjektmidler er stor.
Hun oppfordret sanitetsforeningene til å kontakte Veiledningssenteret for å få besøk
derfra og orientering om driften. Fastsatt pris for slikt besøk er 1 500,- resten dekkes av
senteret.

Utdeling av Solveig Beles pris
Fylkesstyret har vedtatt å bruke prisen som et stimuleringstiltak blant
sanitetsforeningene og brukt vedtatt strategisk plan som utgangspunkt, men i år var det
ingen av foreningene som utmerket seg i henhold til strategisk plan.
Prisen blir derfor ikke utdelt i 2012.05.06
Neste års fylkesårsmøte vil bli holdt i Molde den 27 og 28 april 2013.. Fylkesstyret har
vedtatt å holde alle fylkesårsmøtene i Molde p.g.a. reiseavstanden.
Velfortjent takk til to veteraner som forlater fylkesstyret
Perny Farstad og Jorunn Kalland valgte å forlate fylkesstyret etter mange år. De har
begge to vært aktive styremedlemmer som har tatt ansvar. Ved flere anledninger har de
representert vårt fylke, på Kvinnehelsedager, Fredrikkeprisutdeling og på seminarer og
landsmøter. I tillegg til verbal takk fikk de med seg en sammenplanting som vi håper de
kan glede seg over i tiden framover.
Møtet slutt kl. 12.00

Lunsj
Sissel Hagerup Heggdal referent

Underskrifter
________________________
Turid Vatne Aambakk
sign.

______________________
Martha Vike Sæther
sign.

