
Innkalling og saksliste til årsmøte 2022
SØNDAG 24. APRIL KL. 12:00-15:00

Årsmøtet avholdes digitalt

Medlemmer fra før 1.1.2022 har tale- og stemmerett.
Medlemmer som meldte seg inn i 2022 har talerett.

Kontingent for 2022 og tidligere må være innbetalt for at
dette skal gjelde.

Velkommen!

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsberetning 2021

Sak 3 Regnskap for 2021

Sak 4 Innkomne saker

Sak 5 Valg av styremedlemmer

Sak 6 Valgkomite valgt av Årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret i Bipolarforeningen
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Sak 1 Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av møteleder – Stian Seland
Valg av sekretær – Nina Antonov
Valg av tellekorps – Administrasjonen
Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2 Årsberetning 2021

Årsberetningen gjennomgås av styreleder.

INNSTILLING FRA STYRET:
Årsberetningen for 2021 godkjennes.

Sak 3 Årsregnskap for 2021

Daglig leder legger frem regnskapstall for 2021 og revisors beretning.

INNSTILLING FRA STYRET:
Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Sak 4 Innkomne saker

Sak 4.1: Endring av vedtektene § 3 Medlemskap og kontingent

Innsendt av styret i Bipolarforeningen.

I dag har Bipolarforeningen kun ett ordinært medlemskap til 250 kroner. Styret foreslår at
foreningen f.o.m. 1.1.2023 i tillegg til det ordinære medlemskapet tilbyr et rimeligere
medlemskap for unge (til og med 26 år) til 100 kroner.

Foreningen har i dag 99 medlemmer som er 26 år eller yngre. En reduksjon i
medlemskontingenten for denne gruppen kan bidra til at vi får rekruttert flere unge inn i
foreningen, samtidig som det kun vil resultere i reduksjon av medlemsinntekter på ca. 15.000
kroner med dagens antall medlemmer fra 26 år og yngre.

Paragraf 3.1 (slik den er i dag):

Alle som ønsker, uavhengig av diagnose, bakgrunn og alder, kan tegne medlemskap i
foreningen. Personer under 15 år må ha foreldresamtykke for å bli medlem. Det kan tegnes
følgende medlemskap:
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● Hovedmedlemskap – gir en stemme

Styrets forslag til ny paragraf 3.1

Alle som ønsker, uavhengig av diagnose, bakgrunn og alder, kan tegne medlemskap i
foreningen. Personer under 15 år må ha foreldresamtykke for å bli medlem. Det kan tegnes
følgende medlemskap:

● Ordinært medlemskap, 250 kroner – gir en stemme
● Bipolar Ung-medlemskap (til og med 26 år), 100 kroner - gir en stemme

Sak 4.2: Endring av vedtektene § 4 Årsmøte

Innsendt av medlem i Bipolarforeningen.

Paragraf 4.6 (slik den er i dag):
Alle medlemmer som har betalt sin kontingent i inneværende år har adgang til årsmøtet.
Disse har talerett, men ikke stemmerett. Styret kan invitere andre personer og media til å
være tilstede. I tillegg inviteres valgkomiteen.

Kommentar til nåværende paragraf 4.6:
Som jeg tolker denne paragrafen, så har ingen stemmerett, kun talerett.
Og jeg mener den er diskriminerende.

Medlemmets forslag til ny paragraf 4.6
Alle medlemmer som har betalt kontingent før årsmøtet, har full tale- og stemmerett.

Medlemmets forslag til ny paragraf 4.7
Valgkomiteen har møteplikt

Medlemmets forslag til ny paragraf 4.8
Styret kan invitere andre personer og media til å  være tilstede.

INNSTILLING FRA STYRET:
Styret innstiller på forslag til ny paragraf 4.8, men innstiller ikke forslagene til paragraf 4.6 og
ny paragraf 4.7 slik de er formulert nå. Styret foreslår følgende endringer:

Styrets tilrådning til ny paragraf 4.6
Alle medlemmer fra før 31.12. året før, og som har betalt kontingenten sin, har både stemmerett
og talerett ved årsmøtet. Medlemmer som har meldt seg inn i inneværende år har talerett, men
ikke stemmerett.

Begrunnelse:
Grunnen til at det er lagt inn en karenstid på 4 måneder er for å unngå kupping av årsmøtet.
Det er en reell risiko dersom det blir mulig å ha stemmerett ved innmelding rett før årsmøtet.
Slik forslaget til medlemmet er formulert nå vil det også være svært vanskelig å administrere,
da administrasjonen trenger tid på å sjekke opp hvem som har betalt medlemskapet sitt før
årsmøtet. Styret er enige i at § 4.6. bør formuleres tydeligere, og ønsker med sitt forsalg å
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presisere at det er snakk om en karenstid på 4 måneder, ikke et helt år, og at medlemmer
enten har både tale- og stemmerett eller kun talerett.

Styrets tilrådning til ny § 4.7
En representant fra valgkomiteen har møteplikt.

Begrunnelse:
Det er ønskelig at hele valgkomiteen deltar på møtet, men det er tilstrekkelig om én
representant fra valgkomiteen stiller for å presentere innstillingen, fortrinnsvis leder av
valgkomiteen. Dette kommer også frem av vedtektenes § 12 Valgkomite.

Sak 5 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen for 2021-2022 har bestått av leder Lene Faye Jordan-Johannessen,
komitémedlem Henning Anundsen og komitémedlem Lene Torgersen.

Valgkomiteens begrunnelse:
Ved valg av kandidater har komitéen søkt å foreslå personer som representerer ulike deler
av Bipolarforeningens medlemsmasse, og som har kapasitet og engasjement for arbeidet.
Valgkomitéen er av den oppfatning at det sittende styret har gjort en svært god innsats i
perioden fra forrige årsmøte og har bidratt til å befeste Bipolarforeningens posisjon som en
viktig stemme for bipolare og pårørende med faglig relevante arrangementer og aktiviteter.
Flere av de sittende styremedlemmene er derfor forespurt om å ta en periode til i styret. Av
disse av de fleste takket ja til dette, bortsett fra Lise Nedrud og Cathrine Smith (nestleder)
som nå velger å tre ut. Valgkomitéen innstiller på ett nytt medlem i styret: Jarle Jæger som
varamedlem.

VALGKOMITEENS INNSTILLING til styret 2022-2023:

Leder Marianne Secher Ikke på valg (2021-2023)
Nestleder Baard Jordan-Johannessen Ikke på valg (2021-2023)*
Styremedlem Stig Bech Innstilles for to nye år (2022-2024)
Styremedlem Erik Fagereng Innstilles for to nye år (2022-2024)
Styremedlem Svein Nygaard Innstilles for to nye år (2022-2024)
Første vara Cecilie Finsal Innstilles for ett nytt år (2022-2023)
Andre vara Jarle Jæger Ny i styret. Innstilles for ett år (2022-2023)

* Baard Jordan-Johannessen er ikke på valg, men innstilles her som nestleder etter å ha vært
ordinært styremedlem i 2021-2022.

Sak 6 Valg av valgkomite

Valgkomiteen består av inntil tre personer. Funksjonstiden for alle komitémedlemmer er to
år.

INNSTILLING FRA STYRET:

Leder Lene Faye Jordan-Johannessen Innstilles for to nye år (2022-2024)
Medlem Henning Anundsen Ikke på valg (2021-2023)
Medlem Lene Torgersen Ikke på valg (2021-2023)
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