Referat fra årsmøtet 2018
Avholdt i Oslo på Lovisenberg Diakonale Gjestehus 28.04.18 Kl 13:00 – 15:10

Det var bare 17 påmeldte (det laveste i foreningens historie), kun 10 møtte. Det deltok
medlemmer fra Midt-Norge, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet.
1. Valg av en referent og to til å skrive under
Rigmor Strømmen ble valgt som referent.
Hilde Visnes Trå og Gunn Dalen ble valgt til å skrive under
2. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3. Årsberetning om foreningens virksomhet og økonomi i 2017
Foreningens leder Vigdis Alice Angell gikk gjennom årsberetningen. Mye er blitt gjort
gjennom året, bl.a. har foreningen fått ny hjemmeside og man har hatt kampanjer for å
få flere medlemmer. Det er vanskelig å vite fra år til år hvor mange av medlemmene
som betaler kontingent da dette varierer. Dette gjør økonomien vanskelig og
uoversiktlig.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsberetningen.
4. Økonomi: Årsregnskap for 2017 ble gjennomgått og godkjent
5. Foreningen videre – driftsform og muligheter
Styret har bestått av kun 3 medlemmer gjennom året. Leder startet foreningen og har
hatt ansvar for daglig drift i 9 år. Hun må nå trekke seg pga sykdom. Det samme gjør
styremedlem Tone Figenschau. Rigmor Strømmen har stått i to perioder og tar ikke
gjenvalg. Inntil tre dager før årsmøtet hadde det ikke kommet inn forslag til nye
styremedlemmer, selv om behovet for nye medlemmer var beskrevet i flere
nyhetsbrev.
Det har vært spesielt stort frafall av medlemmer etter siste nyttår. I tillegg har det nye
systemet for medlemsregister, utsending av fakturaer og registrering av betalinger som
skulle gjøre denne delen av arbeidet lettere og mindre tidkrevende, fungert svært
dårlig. Noe som både har skapt mye ekstra arbeid, og ført til en svært vanskelig
økonomisk situasjon der foreningen pr. dags dato har ca 129 000 utestående i ubetalt
kontingent, og har flere regninger enn det er penger på konto.
Flere har tatt kontakt og ønsker at informasjonen som er samlet, skal fortsette å være
tilgjengelig da dette er viktig for mange, ikke minst for foreldre til høysensitive barn.
Styret har dermed sett på to muligheter: Enten å legge ned hele foreningen, eller å la
informasjonen som er samlet bl.a. på hjemmesiden fortsatt være tilgjengelig ved å
omgjøre foreningen til et forum som kan ta ansvar for dette, og som vil være langt
enklere og mye mindre kostbart å administrere. Styret bestemte seg for å foreslå det
siste.
Tre dager før årsmøtet kom det inn et forslag fra Lian Kirksæther, Sissel Stoltenberg,
Trude Sletteland og Eva Steinkjer om at de ville danne nytt styre og føre foreningen
videre på nye måter. Av disse fire deltok Lian og Sissel på årsmøtet.
Leder presenterte begge forslagene:
Styrets forslag: Foreningen omgjøres til Forum for høysensitive som har ansvar for
drift av hjemmesiden og evt. utsendelse av nyhetsbrev hvis det er kapasitet. Ingen av
de spurte ville ta ansvar for forumet, og Rigmor Strømmen sa seg derfor villig til å stå
som ansvarlig.

Forumet vil ikke ha medlemsregister eller kontingent, og vil heller ikke være
tilgjengelig på epost, slik at de mest tidkrevende arbeidsoppgavene blir borte. Ved å
kutte medlemsregister og innkreving av kontingent gir det en svært stor økonomisk
besparelse, og midlene som trengs til å drifte forumet vil bare være en brøkdel av
dagens drift.
Det satses på kronerulling og frivillige bidrag til økonomisk drift av
forumet/hjemmesiden.
Forslag til nytt styre mottatt 25. april: Leder la fram epost mottatt 25. april.
Lian presenterte deres forslag, og presenterte seg selv og de to som ikke var til stede.
Sissel presenterte seg. Eva kan ikke velges da hun ikke har betalt kontingent for i år,
og det var derfor tre som kunne stille til valg. Alle tre har egen bedrift der de arbeider
for høysensitivitet, og det ble diskutert hvordan man kunne klare å ivareta begge
rollene; arbeid for egen bedrift ved siden av å arbeide for en felles forening. Styret har
erfaring fra tidligere om at dette kan være svært vanskelig å kombinere.
De to forslagene ble diskutert.
Det ble tatt opp om det var riktig at et årsmøte med så få deltakere skulle bestemme
veien videre. En deltaker sa at siden det var kommet tydelig frem i nyhetsbrevene
hvordan situasjonen var, så måtte de som faktisk hadde møtt opp være de som tok
avgjørelsen. Det ble spurt om resten av årsmøtet var enig i dette, og ingen kom med
motforestillinger.
Flere ønsket at foreningen skulle leve videre.
Det kom også spørsmål til det avtroppende styret om foreningens kurs fortsatt kunne
bli holdt som før, og dette ble bekreftet.
Det ble etterspurt konkrete eksempler på hvordan det nye foreslåtte styret skulle gjøre
ting enklere og mer tidsriktig som de sa de kunne gjøre. Årsmøtet ble ikke presentert
for konkrete eksempler, og det var uklart hva det nye besto i. Det ble kommentert fra
deltakerne at det forelå lite fakta.
Det ble presisert at foreningens vedtekter ville gjelde for det nye styret også.
Leder presiserte også hva man overtok ansvaret for hvis man skulle drive foreningen
videre. For eksempel at man overtok den økonomiske situasjonen med mer gjeld enn
midler og problemene med medlemsregister, innbetalinger og kontingent.
Leders presisering førte til at Lian og Sissel trakk sitt forslag.
Vedtak: Styrets forslag om å omgjøre foreningen til et forum ble deretter
enstemmig vedtatt. Ingen ønsket total nedleggelse
6. Nye vedtekter for forumet ble vedtatt

Årsmøtet ble avsluttet klokken 15:10
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