
  

 
www.cp.no 

Besøk oss på facebook 

Fylkesavdelingen i Møre og Romsdal ønsker alle medlemmer velkommen til 

årsmøte i Molde 21. mars kl 14:00. Møtet holdes på Scandic Seilet Molde.  

CP-foreninga dekker inngang til Moldebadet for medlemmer som deltar på Årsmøte :-) 

Program: 

Lørdag 21. mars 2020 

14:00 - 14:10 Velkommen ved leder Petter Sortevik  

14:10 – 14:45 Informasjon om CP-foreninga, ved Generalsekretær i CP-foreninga Eva 

Buschmann 

14:45 - 15:00 Pause kaffe/te og småsnacks 

15:00 - 16:30 Årsmøte i Cerebral Parese Foreningen i Møre og Romsdal 

16:30 – 17:00 Pause og uformelt likemannsarbeid 

17:00 Årsmøtemiddag på Scandic Seilet Molde 

- CP Møre og Romsdal dekker middag, drikke dekkes av den enkelte. 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte 21. 
mars 2020  
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Saksliste for årsmøtet 

1. Konstituering og godkjenne innkallingen  

2. Godkjenne årsberetning og revidert regnskap 

3. Arbeidsprogram for kommende periode 

4. Budsjett for kommende periode 

5. Saker fra styret og medlemmene 

o Valg av landsmøtedelegater 

o Landsmøtesaker 

o Annullering av årsmøtevedtaket 6.1 og 6.2 frå Årsmøte i 2017 

6. Valg av styre  

7. Valg av valgkomité   

8. Valg av revisor 

Saker som ønskes behandlet, må sendes styreleder senest en uke før årsmøtet til: 

sortevik@gmail.com  

 

Påmelding til årsmøtet  

Av hensyn til den praktiske planleggingen, trenger vi å vite om du har anledning å delta. Vi 

ber derfor om at påmelding sendes senest, og senest innen 10.03.2017. Via epost til 

sortevik@gmail.com eller sms til mobil 954 79 474.  

I påmeldingen bes oppgitt hvor mange som kommer, og eventuelle behov for tilpasninger 

når det gjelder mat.   

 

Vennlig hilsen 

Petter Sortevik 

Leder Cerebral Parese Foreningen Møre og Romsdal 

#ekteogærliginkludert 
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Sak.2 Årsberetning 

Framlegg til vedtak frå styret i CP-foreninga M ogR: 

1. Årsmøte godkjenner beretning for CP-foreninga i Møre og Romsdal  

2. Årsmøte godkjenner regnskapet (sendt ut senere) 

Saksfremstilling: 

Årsberetning CP-foreningen Møre og Romsdal 2019 

CP- foreningen i Møre og Romsdal har i overkant av 210 medlemmer.  

Styret i 2019: 

Petter Sortevik  Leder 

Frode Dyrkorn  Nestleder 

Iren Halbrend   Styremedlem og nettansvarlig 

Kristoffer Svendsen  Styremedlem og nettansvarlig (facebook) 

Ole Kristian Krogsæter Styremedlem 

Stig Arne Husby  1. vara 

Erling Koppen   2. vara 

Det er arrangert 5 styremøter. Styret har på vegne av foreningen arrangert et familietreff i 

Ulsteinvik. Av ulike årsaker har det ikke blitt arrangert flere arrangement i regi av CP M og 

R. Styret ser at aktivitetsnivået må økes og planlegger flere arrangement utover våren. 

For at fylkesavdelingen i Møre og Romsdal skal kunne lage arrangement og aktiviteter 

som medlemmene har utbytte av, er vi også avhengige av innspill og tilbakemeldinger til 

oss. Styre ser at en bør informere enda bedre knytt til muligheten for at foreninger 

«sponser» initiativ fra medlemmer. Styret stiller seg positiv til dette, men har satt som 

forutsetning for eventuell sponsing at arrangement vert gjort kjent for alle i målgruppen. 

CP foreningen har stilt opp på noen arrangement gjennom habiliteringstjenestene i 

helseforetaket. Vi har tidligere initiert oppstart av el-innebandy og sabeltanngym. Vi er 

også representert i Haug boliger (tidligere; hjelpelaget) som mellom anna har et 

eierforhold til Haug boliger i Ålesund, der flere voksne med CP bor. 

CP-foreningen i Møre og Romsdal har en sunn økonomi, selv om midlene er begrenset. 

Det er likevel rom for øket aktivitet.  

https://www.facebook.com/leder.more.romsdal/?ref=aymt_homepage_panel
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Erfaringsmessig vet vi at det å samles ofte er nok - i det uformelle møtet ligger mye godt 

likemannsarbeid.  

For styret i CP-foreningen Møre og Romsdal 

Petter Sortevik 

Leder 

Sak.3 Arbeidsprogram CP-foreninga M og R 

Framlegg til vedtak frå styret i CP-foreninga M ogR: 

Årsmøte vedtar følgende arbeidsprogram for CP-foreninga i Møre og Romsdal, for året 

2020: 

Arbeidsprogram CP M og R 2020 

• Medlem- og familiesamling med overnatting (Molde) 28-29.08.20 

• 4 medlemstreff (Søre Sunnmøre, Nordre Sunnmøre, Romsdalen og Nordmøre) 

• Treff på Haug (Ålesund) for unge voksne og voksne med CP (Stunt-intervju med medlem 

med CP; Hvordan er det å være forelder når man har CP?) 

• Styrerepresentant deltar på eventuelle møter initiert av medlemmer 

Styret får i oppdrag å fastsette tidspunkt for møtene. 

   

 

Sak.4 Budsjett CP-foreninga Møre og Romsdal 2020 

Saksfremstilling: 

Styret legger frem forslag med budsjett i balanse for 2020. Det er likevel satt inn bruk av 

egenkapital på inntektsiden i budsjettet. Bakgrunn for dette er at en ønsker å øke aktivitet 

knytt til ulike typer medlemstreff og møter initiert av medlemmer. CP foreninga i M og R 

har en relativt sunn økonomi og egenkapital til å dekke dette. Styret vil likevel søke på 

tilgjengelige midler slik at en begrenser bruk av egenkapital. 

Framlegg til vedtak frå styret i CP-foreninga M ogR: 

Årsmøte i CP M og R vedtar følgende budsjett for året 2020. Styret får i oppdrag å søke 

tilskudd slik at en unngår eventuelt bruk av egenkapital.  
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BUDSJETT CP FORENINGEN AVD MØRE 
OG ROMSDAL 2020      
 

     
 

     

INNTEKTER:  Beløp:    

BRUK AV EGENKAP.  32000    

KONTIGENTER  14000    

TILSKUDD  80000    

MVA KOMP  1000    

EGENANDELER  10000    

Grasrot  6000    

TOTALE INNTEKTER  143000    
 

     

UTGIFTER:  Beløp:    

HONORAR STYRET  0    

STYREMØTER  5000    
CP-MEDLEM- OG FAMILIETREFF 
M/OVERNATTING  60000    

ADM KOSTNADER  3000    

MØTER INITIERT AV MEDLEMMER  20000    

ÅRSMØTE  25000    

MEDLEMSTREFF  30000    

TOTALE UTGIFTER  143000    
 

     
 

     

Planlagt og søkte tilskudd: 
 Innvilget Søkt 

Planlagt 
søkt  

Andel medlemskontigent:  
prosent sum av ant 
medlemmer 14000 14000 14000  

Kronprinsesse Märtha's stiftelse 
Venter på svar  10000 

5000-
10000  

 
     

CP-Foreningen 
Søknad leveres etter 
årsmøtet   30000  

CP-Foreningen tillegstildeling 
Søknad leveres etter 
årsmøtet   10000  

Romsdalsbanken      
Extra express søknadsfrist 1.mars og 15 
sept    21000  

Andre       
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Sak 5. Sak fra styret i CP-foreninga til årsmøte. 

5.1 valg av landsmøtedelegater 

Framlegg til vedtak fra styret i CP-foreninga M og R: 

Årsmøte velger leder (navn), nestleder (navn) og ett styremedlem (navn) som 

landsmøtedelegater. Øvrige styremedlemmer er vara. 

Saksfremstilling: 

Det er god organisasjonspraksis å velge medlemmer av styret til det øverste besluttende 

organ i en organisasjon. Valg av landsmøtedelegater bør derfor utsettes til etter sak 6, valg 

av styret. 

5.2 Landsmøtesaker 

Framlegg til vedtak fra styret i CP-foreninga M og R: 

….. 

Saksfremstilling: 

Landsmøte arrangeres annet hvert år i CP-foreningen. Medlemmene i CP M og R får 

tilbud om å fremme forslag til landsmøte i vårt årsmøte. Sakene ligg på www.cp.no . 

Årsmøte ber delegatene om å fremme saker, som er tatt opp i denne saka, til landsmøte. 

5.3 Annullering av årsmøtevedtaket 6.1 og 6.2 frå Årsmøte i 2017. 

Framlegg til vedtak fra styret i CP-foreninga M og R: 

Årsmøte annullere årsmøtevedtaket 6.1 og 6.2 frå Årsmøte i 2017.  

Til styremøtene vert de dekt reise for styrerepresentantene og eventuelt vara. Det vert 

servert mat i møtene. 

 

Saksfremstilling: 

Årsmøte i 2017 vedtok 2 saker om kompensasjon/betaling for verv og investering i fond 

(se nedenfor). Styret foreslår at det ikke blir gitt godtgjersle til leder, 

kasserer/økonomiansvarlig eller øvrige medlemmer, utover reise og mat i styremøtene.  

https://www.facebook.com/leder.more.romsdal/?ref=aymt_homepage_panel
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Styre mener også at en bør annullerer vedtak om investering i fond. Vedtaket er ikke fulgt 

opp og det er ikke særlig hensiktsmessig for enn liten forening å eventuelt binde kapital 

som i utgangspunktet er medlemmenes midler.  

2017 SAK 6.1: Godtgjersle for styremedlemmer i CP M og R 

Framlegg til vedtak: 

Leiar blir kompensert med kroner 5 000,- i godtgjersle pr år 

Kasserar/økonomiansvarleg blir kompensert med kroner 2 500,- i godtgjersle pr år. 

Godtgjersle for leiar og kasserer vert utbetalt forholdsmessig etter kor lenge ein har hatt 

vervet. 

Styremedlemmer (inkludert leiar og kasserer) vert kompensert med kroner 250,- pr 

styremøte.  

Reiseutgifter vert dekt etter CP-foreninga sine satser. 

Det vert servert mat på styremøta.  Det vert ikkje dekt øvrige kostnadar utover reise. 

Reiseutgifter vert dekt fortløpande. All godtgjersle vert utbetalt i desember kvart år.  Ordninga 

skal evaluerast i årsmøtet 2018 
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2017 SAK 6.2: Investering i fond 

Styret i Cerebral Parese Foreningen i Møre og Romsdal bes om å finne årlig midler til å 

invistere i fond. Det sees at flere andre fylkeslag har gjort det samme, for å styrke sin egen 

kapital og bedre tilbudet til sine medlemmer. 

Årsmøtet ber styret om å investere et førstegangsbeløp i henhold til hva som er fornuftig med 

tanke på saldo pr dato. Årsmøtet ber om at styret setter dette beløpet ved første styremøte etter 

årsmøtet. 

Størrelsesorden bør være i henhold til hvilken midler man til stadighet rår over, men 

minstebeløp pr år bør være minimum kr 10 000,-  

Årsmøtet ber styret om å finne fornuftige tilbydere av disse tjenestene, sånn at Cerebral Parese 

Foreningen i Møre og Romsdal kan starte denne oppsparingen så snart som mulig. Dette bør 

være klart før medio juni. 

Sak 8. Valg av revisor i CP-foreninga Møre og Romsdal 

Framlegg til vedtak fra styret i CP-foreninga M og R: 

Årsmøte vedtar at, BDO AS Revisjonsselskap, er revisor for CP M og R 

Saksframstilling: 

CP-foreningen sentralt anbefaler at en bruker samme revisjonsselskap som de gjør. De 

bruker; BDO AS Revisjonsselskap. 
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