Protokoll från OI-Nordens generalförsamling
22. oktober 2011
Hotel Lautrup Park, Borupvang 2, Ballerup, Danmark
Närvarande: styrelsens ordf. Preben Nielsen,Danmark, kassör Karin Bøe, Norge, Kjellaug
Samuelson, Norge, Rigmor Lisbeth Justesen, Danmark, Elisabeth Hästbacka, Finland och AnneMaria Hästbacka, Finland.

Dagsorden ifølge vedtægter/stadgar:
Sak 1

Godkendelse af indkaldelse og forslag til behandling under pkt.9
Inkallelsen och förslag till behandling under pkt.9 blev godkända.

Sak 2

Valg af mødeleder/dirigent, referenter og stemmetællere
Till ordförande/möteledare valdes Rigmor Lisbeth Justesen och till sekreterare
Anne-Maria Hästbacka

Sak 3

Arbejdsudvalgets beretning for de sidste 2 år
Verksamhetsberättelsen gav upphov till diskussion angående framtiden om
-

ett ökat samarbete mellan OI-ungdomarna på nordiskt nivå. Elisabeth
Hästbacka föreslogs och godkändes bli OI-Nordens kontaktperson för
ungdomar.

-

en ökat hälsopolitisk verksamhet och ett ökat hälsopolitiskt samarbete
mellan de nordiska länderna, speciellt angående tandvården för människor
med OI.

Verksamhetsberättelsen blev godkänt med en korrigering gällande OINordens historia. Beretning udsendes sammen med referat/protokol.
Sak 4

Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassören Karin Boe presenterade revisionsberättelsen för år 2010. Revisorn
Lisbeth Myhre har granskat räkenskapen och godkänt den. Eftersom året
2011 inte är slut ännu, kommer kassör Karin Boe att skicka ut den kompletta
räkenskapen som e-mail till de nationella medlemsorganisationerna samt till
styrelsemedlemmarna och suppleanterna.
Revisionsberättelsen för året 2010 godkändes.
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Sak 5

Forslag til eventuel ændring af vedtægter/stadgar
Det har inte kommit några förslag till eventuella ändringar i stadgar/vedtaegter.

Sak 6

Kontingent/medlemsafgift for de næste 2 år fastsættes
Övernattnings- samt andra kostnader har ökat. För att stärka OI-Nordens
ekonomi har OI-Nordens styrelse i sitt möte 27.5.2011 beslutat föreslå att de
nationella medlemsorganisationernas medlemsavgift höjs från 300 euro/år till
400 euro/år.
Förslaget godkändes.

Sak 7

Arbejdsprogram for de næste 2 år
Arbetsprogrammet för de kommande två år är presenterade i
beretning/rapport i punkt formål. Där konstateras följande:
1. Fortsatt samarbete mellan fackfolket i Norden.
2. Tillmötesgå fackfolkets önskan om ett ökat informationsutbyte från
personer som har OI.
3. Fortsatt arrangemang av nordiska sommarläger eller vuxen- och
ungdomsweekend
4. Utvecklandet av OI-Nordens hemsida
5. Fortsatt arbete och information om att det finns möjligheter att träffa andra
nordiska ungdomar med OI genom Yahoo-grupper och uppmuntra
medlemsföreningar att länka till dessa på deras egna hemsidor. Det finns
grupper på Facebook: en finsk, svensk och dansk samt OI-Nordens och
OIFE:s grupper.
6. Fortsatt samarbete mellan de nordiska medlemsorganisationerna.
7. Arbetet för gensidig information och samarbete med OIFE.
OI-Norden kunde vara med i att driva hälsopolitiska frågor som är viktiga och
som kommer upp från de nationella föreningarna och från de behov de ser
och som de driver på t.ex. gällande tandvården. Samarbetet i dessa frågor
och mellan fackpersoner skulle vara nyttigt.

Sak 8

Præsentation af arbejdsudvalget
Medlemmar i OI-Nordens styrelse/arbetsutvalg:
Danmark: Preben Nielsen, ordförande
Rigmor Lisbeth Justesen
Karsten Jensen, suppleant eller Kis Holm Laursen
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Norge:

Finland:

Sverige:

Leif Richard Bårdsen, Karin Boe (till slutet av år 2011)
Kjellaug Samuelsen,
Kjellaug Kverneland Lende,suppleant
Elisabeth Hästbacka,
Jouko Karanka,
Anne-Maria Hästbacka, suppleant
Carina Svenheden,
Susanne Qwist, suppleant

På mötet diskuterades också allmänt om vikten av att de som av de nationella
föreningarna väljs till OI-Nordens styrelse och som suppleanter har möjlighet
att delta i möten.
Sak 9

Behandling af indkomne forslag fra pkt.1
Det hade inte kommit några förslag.

Terjärv, Finland og Ballerup, Danmark, den 13. november 2011

Anne-Maria Hästbacka
Generalförsamlingens sekreterare
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