FORENINGEN ADOPTERTE
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BERGEN 12.02.2011

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten merknader.

Sak 2: Valg av møteledere
Som foreslått, ble Kari Trosvik og Lindie M. Landmark valgt til møteledere.

Sak 3: Valg av referenter
Mette Offerdal og Kristin Midtgård ble valgt som referenter (Svein Erik Olsen var foreslått, men
hadde meldt forfall til årsmøtet).

Sak 4: Valg av tellekorps
Som foreslått, ble Alf B. Henriksen og Finn Reinhardtsen valgt til tellekorps.

Sak 5: Valg av Protokollunderskrivere
Liv Irene Halden og Grethe Dahl ble valgt som protokollunderskrivere.

Sak 6: Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp. Det ble åpnet for spørsmål/kommentarer til årsmeldingen. Det ble opplyst
at den danske foreningen er lagt ned. Diskusjon rundt ”Grasrotandelen”. Det ble foreslått at styret
jobber videre for å avklare våre muligheter til støtte fra Grasrotandelen.
Årsmeldingen ble etter gjennomgangen tatt til etterretning/godkjent.

Sak 7: Økonomisk rapport
Den økonomiske rapporten ble gjennomgått og godkjent.

Sak 8: Godkjenning av regnskap 2010
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Sak 9: Medlemskontigent
Styrets forslag om uendret kontingent ble godkjent.

Sak 10: Budsjett 2011
Forslag til budsjett 2011 ble gjennomgått. Det er budsjetterte med høyere inntekt fra
medlemskontingent, da det er kalkulert med økning i antall støttemedlemmer.

Sak 11: Vedtekter
Det vises til vedtak fra forrige årsmøte (sak 13).
Årsmøtet 2011 besluttet at vedtektene skulle gjennomgås paragraf for paragraf.

§ 3:
Det kom forslag om endring. Ift ”familiemedlemskap” er det kun den adopterte som skal ha
stemmerett på årsmøtet.
Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med forslag til ny tekst til neste årsmøte. Forslaget
ble godkjent.
§ 4:
Forslag om endring/presisering; Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, etter forslag fra styret.
Kontingentperioden går fra årsmøte til årsmøte (ikke kalenderår).
Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med forslag til ny tekst til neste årsmøte. Forslaget
ble godkjent.
§ 5:
Innholdet i paragrafen ble drøftet. Det kom forslag om at brev skulle sendes medlemmene for å
avklare status; grad av anonymitet. Uklarheter om hva det ligger det i formuleringen ”passivt
register”.
Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med forslag til ny tekst til neste årsmøte. Forslaget
ble godkjent.
§ 6:
… ”varamenn”.. : skal erstattes med vararepresentanter.
§§ 11 og 12: foreslåtte endringer ble godkjent.
§ 14:
Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide forslag til kriterier for Æresmedlemskap til neste
årsmøte. Forslaget ble godkjent.

Sak 12: Ny hjemmeside
Marilyn Førsund redegjorde rundt arbeidet med oppgradering av Adoptertes hjemmeside. Marilyn
jobber på skole med elever i media/kommunikasjon. Disse elevene kan dette med Web. Elevene har
etablert elevbedrift og har påtatt seg å lage ny hjemmeside for Adopterte. Kostnad for dette vil beløpe
seg til ca kr 2.000,- (kjemperimelig sammenlignet med profesjonelle byråer som i alle fall tar det 10dobbelte). Elevene begynte arbeidet høsten 2010 og la etter hvert frem skisser/utkast som styret fikk
kommentere. Styret hadde arbeidshelg på Gol i september 2010, der utkastene ble
gjennomgått/kommentert.
Stoffet på hjemmesiden har vært ”hulter til bulter”. Dette er nå redigert og lagt under respektive
”faner”. Det er videre tenkt at ved å trykke på Adoptertes logo, vil en film bli vist. Finn Reinhardtsen
deltar i filmen og vil vise frem bilder av fødested med mer samt fortelle. Det vil også bli vist bilder av
ulike dokumenter.
Det er et mål å gjøre Facebook ”overflødig. Det arbeides derfor at medlemmer via hjemmesiden kan
gå til et ”lukket rom”. Det skal kreves brukernavn/passord for å komme inn. Det vil kun være
medlemmer som selv er adoptert som vil få tilgang til ”rommet”. Opplysninger i forhold til
”fremgangsmåter/oppskrifter” for å finne frem i forhold til opplysninger om egen adopsjon vil kun
være tilgjengelig i dette ”lukkede rommet”. Det vil være en måte å knytte til oss flere medlemmer og
samtidig unngå ”gratis-passasjerer”.
Det er Liv Iren Halden som administrer siden.
Sluttdato/ferdigstilling av hjemmesiden: Marilyn stipulerte dette til ca 17.04.11 (uke 15).

Sak 13: Fadderordning og sak 14: Bedre rutiner for å ta imot nye medlemmer
Jfr. Vedlegg 7.
Sak 13 og 14 slås sammen i protokollen, da drøftinger/synspunkter i stor grad overlappet hverandre i
disse sakene.
Forslag til spørsmål/informasjon ved innmelding:
-

Ønsker du at en i foreningen tar kontakt med deg?

-

Informere om fadderordningen ved innmelding og spørre om dette er noe personen ønsker.

-

Viktig at det står oppført kontaktperson med telefonnr.

Diskusjon ift å finne annen formulering enn ”fadderordning” – hva med kontaktperson? Skal det være
1 fast person, for eksempel fra styret, som skal ha denne funksjonen og ha en egen vakt-telefon?
Andre forslag:
-

Etter innmelding sende det nye medlemmet velkomstbrev og infobrosjyre. Kanskje også kopi
av siste årsmelding.

-

Gå ut og informere om Adopterte i kommunestyrene.

-

Kontakte Frelsesarmeen; at de legger ut link til Adopterte på sin hjemmeside. Dette kan også
gjøres ift kommunene.

-

Oppsøke legekontorer/NAV og andre off. kontorer: personlig levere informasjonsbrosjyrer.

Forslag om fadderordning/kontaktpersonordning ble enstemmig vedtatt.

Sak 15: Deltakelse i offentlig debatt
Er det mulig å formulere en felles holdning/holdning som foreningen ”Adopterte” står for i ulike
spørsmål?
Årsmøtet debatterte dette. Kan være vanskelig å få formulert en ”felles holdning” til ulike spørsmål som alle medlemmer kan stille seg bak. Ofte kan det dreie seg spørsmål som er svært verdi-ladet. Skal
man da uttale seg som privatperson – eller som representant for Adopterte ? Hvilke fora skal vi delta i,
og hvilke skal vi ikke delta i?
Temaet engasjert årsmøtedeltakerne og mange synspunkt kom frem, blant annet i forhold til hva som
skal være foreningens agenda og målsetting. Av disse kan nevnes:
-

Viktig at foreningen deltar i samfunnsdebatten. Viktig å bryte tabuer og påvirke de rette
organene i departementene m.v.

-

Foreningen må være synlig. Vi må se fremover og jobbe for å bedre forholdene for adopterte.

-

Foreningen skal arbeide for at de norskadopterte blir hørt og at våre rettigheter stadfestes.

-

Tillit til styret ift å ”fronte” foreningens sak.

Sak 16: Evt. Andre innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.

Sak 18: Valg av styre
Jfr vedlegg 9.
Det ble holdt avstemning da det kom inn forslag om nytt styremedlem: Kari Trosvik.
Det ble avholdt skriftlig avstemning mellom de 3 kandidatene som var på valg i år.
Nye styremedlemmer : Lindie M. Landmark og Kari Trosvik.
Nye vararepresentanter: Finn Reinhardtsen og Kristin Midtgård.

Sak 17: Valg av leder
Etter ønske fra foreslått kandidat ble valg av leder foretatt etter valg av styre.
Marilyn Førsund var foreslått som leder, og sa ja til vervet.
Ingen andre kandidater ble foreslått.
Ny leder: Marilyn Førsund (valgt for 1 år).

Sak 19: Valg av revisor
Ingen andre kandidater ble foreslått, og Tone Lise Nilsen Aas ble valgt som revisor for 1 år.

Sak 20: Valg av valgkomité
Ingen andre forslag innkommet. Mona Herland og Thorstein Johannessen ble valgt for 1 år.
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Protokollen for årsmøtet er godkjent.

Dato:

Dato:

__________________________________

______________________________

Liv Irene Halden

Grethe Dahl

