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Protokoll Landsmøte 18 september 2022
Norsk Nettverk for Down Syndrom med Ups&Downs lokallagene
Sted og tid: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Klokken 09.30 til 15:00.
Organisasjonsnummer: 984076959
Deltakere med stemmerett:
1 Maria Belland Olsen
2 Oddvin Hansen
3 Randi Ødegaard
4 Helen M. Skogstad
5 Christina Hansen
6 Cecilia Richter
7 Mona-Lisa Bakkelund
8 Camilla Stabell
9 Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
10 Trine Auinger
11 John Peter Gausdal
12 Mette Sofie Krange
13 Monica Helene Fåne
14 Kari-Beate Øverjordet
15 Janne Øksnes
16 Las Andreas Øksnes
17 Lene Linstad
18 Thor-Erik Linstad
19 Magne Ilsaas

Hovedstyre
Hovedstyre
Hovedstyre
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Norland
Norland
Oslo
Vestfold
Vestfold
Hedmark
Bærum
Telemark
Telemark
Hordaland
Hordaland
Oppland
Oppland
Hovedstyre vara

Delegater fra 9 av totalt 12 lokallag var tilstede.
Tilstede var 19 av totalt 32 stemmeberettigede delegater og
hovedstyremedlemmer. Hovedstyret har stemmerett, men
kan ikke stemme over årsmelding, regnskap, budsjett og
styrehonorar. I disse sakene var det 15 stemmeberettigede

tilstede.
Tilstede var også daglig leder Ingrid Marvin, samt personer
fra valgkomiteens innstilling til nytt styre (uten stemmerett).
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1.

Godkjenning av innkallelsen.

Godkjenner at innkallingen er sendt ut og følger gjeldende vedtekter i NNDS og tilhørende
lokallag.
Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.

2.

Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps

A: Styrets innstilling til møteleder: Magne Ilsaas
Magne Ilsaas ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
B: Styrets innstilling til referent: Ingrid Marvin
Ingrid Marvin ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
C: Styrets innstilling til tellekorps: Cecilie Richer og Maria Belland Olsen
Cecilie Richer og Maria Belland Olsen ble valgt til møteleder ved akklamasjon.

3.

Godkjenning av dagsorden

Saksliste Landsmøte 2022
1)

Godkjenning av innkallelsen

2)

Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
A.
B.
C.

Forslag til møteleder: Magne Ilsaas
Forslag til referent: Ingrid Marvin
Forslag til tellekorps: Leo Sørbye og Maria Belland Olsen

3)

Godkjenning av dagsorden

4)

Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.
A. År 2021

5)

Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
A. År 2021

6)

Fastsetting av medlemskontingent for den påfølgende Landsmøteperioden
A. Hovedmedlem
B. Familiemedlemmer

7)

Innkomne saker
a. Vedtektsendring i §1 Navn og formal (NNDS vedtekter)
b. Vedtektendring i §3 Medlemskap (NNDS vedtekter)
c. Vedtektsendring i §6 Landsmøtet (NNDS vedtekter)
d. Vendektendring i §6.1 Saksliste og saker til landsmøtet (NNDS vedtekter)
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e.
f.
g.

Vedtektsendring i §9 Ledersamlinger (NNDS vedtekter)
Vedtektendring i §1 Navn og formal (Lokallagsvedtekter)
Vedtektendring i §3 Medlemskap (Lokallagsvedtenkter)

8)

Arbeidsprogram for landsmøteperioden

9)

Valg
A.
B.
C.

Hovedstyre, styrehonorar
Valg av valgkomite
Revisor

10) Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden

Landsmøtet godkjente dagsorden ved akklamasjon.

4.

Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.

Styrets innstilling: Årsmeldingen for 2021 godkjennes
Møteleder leste årsmeldingen for 2021
Årsmeldingen for 2021 ble godkjent ved akklamasjon.

5.

Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.

Styrets innstilling: Årsregnskapet for 2021 godkjennes
Møteleder orienterte om årsregnskapet for 2021
Landsmøtet godkjente årsregnskapet for 2021 ved akklamasjon

6.

Fastsetting av medlemskontingent for den påfølgende Landsmøteperioden

Styrets innstilling: Medlemskontingenten forblir den samme

Gjeldende priser på medlemskap er
kr. 200,-Hovedmedlem (fakturamottaker)
kr. 100,-Familiemedlem é pr. pers (forutsetter samme adresse som hovedmedlem)
kr. 200,-Støttemedlem é pr. pers
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Vedtak: Landsmøtet vedtok ved akklamasjon at kontingenten forbli
den samme i neste landsmøteperiode

7.

Innkomne saker

Forslag til endringer i Vedtekter
A: Forslag til endring i §1 Navn og formål (NNDS vedtekter)
Se vedlegg hvor det foreslåes å endre organisasjonens navn fra Norsk Nettverk for Down
syndrom, til Downs Syndrom Norge.
Denne saken ble først beskrevet i sammenslåingsdokumentene fra 2020, deretter behandlet
ved ledermøtet i 2021. Ulike navneforslag har blitt sendt på høring til medlemmer, lokallag
og fagråd. En gruppe fagpersoner har gjort en analyse av de ulike navneforslagene og
kommet med sin anbefaling til navn for organisasjonen.
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

B: Forslag til korrigering i §3 Medlemskap (NNDS vedtekter)
Det foreslåes å bytte ut de to første avsnittene i gjeldende vedtekter med disse avsnittene:
«Medlemskap er for personer med Downs syndrom, deres pårørende og familie, eller
andre interesserte personer.
Andre enkeltpersoner, skoler, institusjoner, instanser, organisasjoner, etater og bedrifter
kan velge å være støttemedlem.»
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

C: Forslag til korrigering i §6 Landsmøtet (NNDS vedtekter)
Se vedlegg hvor det foreslåes å styrke tredje avsnitt i sin helhet, samt erstatte avsnitt
nummer fire med dette avsnittet:
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Daglig leder og valgte delegater som har fylt 15 år har møte-, taleog forslagsrett på landsmøtet.
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

D: Forslag til korrigering i §6.1 Saksliste og saker til landsmøtet (NNDS vedtekter)
Det foreslåes å stryke gjeldende punkt 9. om valg, og erstatte med dette:
«9. Valg
•
•

Hovedstyre
Valgkomite

•

Revisor»

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

E: Forslag til korrigering i §9 Ledersamlinger (NNDS vedtekter)
Se vedlegg hvor det foreslåes å styrke avsnitt tre i sin helhet.
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

F: Forslag til korrigering i §9 Ledersamlinger (NNDS vedtekter)
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Det foreslåes å stryke nederste avsnitt (avsnitt nummer seks) i sin
helhet.
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 18
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

G: Forslag til korrigering i § 14.2 Utmelding av lokallag fra foreningen i (NNDS vedtekter)
Det foreslåes å styrke det eksisterende avsnitt i paragrafen, og erstatte med dette:
«§ 14.2 Utmelding av lokallag fra foreningen
Utmelding av lokallag fra hovedorganisasjonen kan bare skje på lokallagets årsmøte og
krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Medlemskontingenten for inneværende år for de medlemmene som følger utmeldingen
beholdes i lokallaget, mens kontingenten for de medlemmene som ønsker å knytte seg til
et annet lokallag får denne overført dit.»
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering i vedtekter
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

H: Korrigering av overskrift lokallagsvedtekter
Det foreslåes å endre overskriften fra «Vedtekter for lokallag – Ups & Downs» til
«Landsmøtets forslag til vedtekter for lokallag.»
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering overskrift
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)
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I: Forslag til korrigering i §1 Navn og formål (Lokallagsvedtekter)
Se vedlegg med forslag om å stryke første avsnitt i paragrafen, og erstatte med dette:
«Downs Syndrom (stedsnavn på lokallaget), er et lokallag under Downs Syndrom Norge.»
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

J: Forslag til korrigering i §3 Medlemskap (Lokallagsvedtekter)
Det foreslåes å styrke de to første avsnittene i paragrafen, og endre til dette:
«Medlemskap er for personer med Downs syndrom, deres pårørende og familie, eller
andre interesserte personer.
Andre enkeltpersoner, skoler, institusjoner, instanser, organisasjoner, etater og bedrifter
kan velge å være støttemedlem.»

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

K: Forslag til korrigering i §9 Oppløsning (Lokallagsvedtekter)
Det foreslåes å endre fra 5 til 2 år, slik at lokallagsvedtektene sier det samme som
vedtektene til hovedorganisasjonens §14.1.
Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)
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L: Forslag til korrigering i §5 Kontingent for hovedorganisasjon
Det foreslåes å stryke avsnitt tre, og erstatte med dette:
«Støttemedlemmer betaler samme pris som hovedmedlem, eller valgfritt høyrer beløp.»

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 17
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

M: Forslag til korrigering i §4 Kontingent i vedtekter for lokallag
Det foreslåes å stryke avsnittet i paragrafen og endre med denne:
«Kontingenten for de to påfølgende år fastsettes av Landsmøtet i NNDS. Medlem nr. 2.
og følgende fra samme husstand har 50 % rabatt på medlemskontingent.
Støttemedlemmer betaler samme pris som hovedmedlem, eller valgfritt høyere beløp.
Kontingenten kreves inn av NNDS og fordeles uavkortet ned til lokallagene som
medlemmene ønsker å være tilknyttet.»

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 17
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

N: Forslag til korrigering i §5.1 Arbeidsoppgaver for lokallagets styre i lokallagsvedtekter
Det foreslåes å legge til et nytt punkt under punktene som beskriver lokallagets oppgaver:
•

“Lage arbeidsprogram for neste årsmøteperiode”

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)
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O: Forslag til endring i §Navn og Formål i lokallagsvedtekter
Det foreslåes å stryke siste setning i avsnitt tre, og legge til dette som et punkt under
eksempler på aktivteter I lokallaget.
Utover dette skal lokallagene, der det er mulig samarbeide med lokal- og regionale- /
fylkeskommunale myndigheter for å øke forståelsen for behovene de med Downs syndrom
og deres pårørende har.
Dette punktet legges til under punktene med forslag til lokallagsaktivitet:
•

Samarbeide med lokale, regionale og fylkeskommunale aktører

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

P: Forslag til korrigering i vedtektene
Som et resultat av vedtak om navneendring i sentral- og forslag til lokallags vedtekter, vaskes
begge vedtekts dokumenter med nytt navn. Nytt navn erstatter også forkortelser av tidligere
organisasjonsnavn.
Dette gjelder også språkvask for tegnsetting og stor bokstav uten at det påvirker innholdet.

Vedtak: Godkjenne forslag til korrigering
Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

NB! Delegatene fra Hordaland forlater møtet klokken 13.50, og da er det 17
stemmeberettigede på tiltede ved landsmøtet.

8.

Arbeidsprogram for landsmøteperioden
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Styrets innstilling: Arbeidsprogrammet vedtas
Møteleder orienterte om det foreslåtte arbeidsprogrammet.
Landsmøtet vedtok arbeidsprogrammet ved akklamasjon.

9.

Valg

A: Valg av nytt hovedstyre og fastsettelse av styrehonorar for avtroppende hovedstyre
Valg av hovedstyre:
Møteleder orienterte om valgkomiteens innstilling.
Landsmøtet stemte over valgkomiteens samlede innstilling, og valgte ved akklamasjon det
nye hovedstyret i henhold til innstillingen.
De nye tillitsvalgte er:
1. Randi Ødegaard – styreleder 2 år
2. Maria Belland Olsen – styremedlem 2 år
3. Magnus Vøllo – styremedlem 2 år
4. John Peter Gausdal – styremedlem 2 år
5. Frida Victoria Marcussen – styremedlem 2 år
6. Britt Ringerike – styremedlem 2 år
7. Christina Skadberg – styremedlem
8. Elias David Lundereng – styremedlem 2 år
9. Magne Ilsaas – varamedlem 2 år
10. Francesca Granone – varamedlem 2 år
Fastsettelse av honorar for avtroppende hovedstyre:
Møteleder orienterte om valgkomiteens innstilling til honorar for avtroppende hovedstyre
2020 tom 2022:
«Valgkomiteens innstilling til honorering av det avtroppende styret er en flat sats for å ha
vært styremedlem på NOK 5000,- per år, mens styreleder og økoansvarlig får NOK 10 000,per år. (vara er 0, nestleder får samme som et styremedlem). Forutsetningen er at man har
deltatt i MER ENN halvparten av møtene og stått som styremedlem ut hele toårsperioden.»
Landsmøtet vedtok å fastsette honorarene i henhold til innstillingen som forelå.
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B: Valg av valgkomite
Styrets innstilling:
•
•
•

Lars Langsrud (leder)
Karianne Hjørnevik Nes
Oddvin Hansen

Landsmøtet valgte Lars Langsrud (leder), Karianne Hjørnevik Nes og Oddvin Hansen til
valgkomite for 2 år ved akklamasjon.

C: Revisor
Styrets innstilling: Mazars AS, ved Rune Jalvig.
Landsmøtet valgte Mazars AS, ved Rune Jalvig ved akklamasjon.

Vedtak: Godkjenner foreslåtte revisor
Antall stemmer for: 17
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

10.

Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden

Styrets innstilling: Rammebudsjettet godkjennes
Daglig leder Ingrid Marvin orienterte om rammebudsjettet for landsmøteperioden.
Landsmøtet vedtok rammebudsjettet ved akklamasjon.
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