ÅRSMØTET 2011-03-09
Årsmøtet ble avholdt med 47 deltagere og alle 10 medlemskollektivene var
representert.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Valg av dirigent og referenter
Lene Albær ble valgt som dirigent, og Reidun Wilhelmsen ble valgt som
referent.

3. Årsmelding og regnskap
Årsmelding og regnskap ble godkjent.

4. Årsplan t.o.m. neste årsmøte
Styrets forslag:
•

Oppfølging av innspillene som skal lages angående barnevern og voksenrus
V forslagene fra arbeidsgruppa

•

Forskningssamarbeidet

•

Oppfølgingen av ny stortingsmelding om rus som skal lages i løpet av 2011

•

Oppfølging av nye retningslinjer for:
1.

Behandling av ruslidelse

2.

Avrusning/avgiftning

3.

Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse

•

Oppfølging av barnevernskollektivenes deltagelse i effektstudien ”Multifunc”

•

Følge opp arbeidet med beskrivelse av kollektiv som metode

•

Følge med på arbeidet med rusplan innenfor barnevern

•

1.Mai – paroler vedtatt på åpen post:

”Rett til mangfoldig rusbehandling”
”Behandlingskollektivene trengs – la dem leve”

Styrets forslag ble vedtatt.

5. Innkommende saker
Forskerstillingen
Styrets forslag til prosjektbeskrivelse ble gått gjennom, jobbet med og endret
på sosialpolitisk dag. Et endelig forslag ble utarbeidet til årsmøtet.
Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt med 7 stemmer for og 3 avholdende.

6. Budsjett og medlems kontingent
Budsjettet (ble lagt frem etter en pause i årsmøtet hvor forslag til budsjett ble
satt opp) ble godkjent med de innspill som er kommet.
Innspillene er:
-

det er under all kritikk at styret ikke hadde et budsjett ferdig til årsmøtet,
dette skal alltid foreligge

-

det godkjennes at styret budsjetterer med et underskudd på ca.60 000,- og
at dette går av oppsparte midler

-

kasserer legger ut regnskapet på hjemmesiden i en mer detaljert form enn
det det ble presentert på årsmøtet slik at medlemmene lettere kan se hva
midlene brukes til

Det ble ikke vedtatt noen endring i kontigenten.

7. Valg
Styret ble valgt slik:

Ragna Remnes Ellingsen

ikke på valg

Reidun Wilhelmsen

ikke på valg

Rune Sundt

ny i styret

Trude Rød

ny i styret

Sosialpolitisk utvalg ble valgt slik:
Dan Brovold

ikke på valg

Gisle Andersen

ikke på valg

Tore Martin Helgesen

gjenvalg

Knut Bakke

ny i sosialpolitisk utvalg

FoU ble valgt slik:
Fredrik Lange-Nielsen

ikke på valg

Finn Arctander

ny i FoU

Valgkomiteen ble valgt slik:
Rolf Jansen

gjenvalgt

Lillian Sørås

ny i valgkomiteen

