Referat fra generalforsamling i DRGforum 5. mars 2012
Generalforsamling i DRG-forum ble avholdt på Gardermoen Park Inn 5. mars 2012 i
forbindelse med DRG-forums vårkonferanse samme sted.

Saker
1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent.
Ingen innsigelser til innkallingen
2. Valg av dirigent
Trude Fagerli.

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm
Formatert: Norsk (bokmål)
Formatert: Norsk (bokmål)
Formatert: Innrykk: Første linje: 1,25 cm
Formatert: Skrift: Fet

3. Valg av referent
Bente Sofie Nessan.
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Laila Johansen, Vestre Viken HF
Jan Dybvik. Helse Møre og Romsdal HF

Formatert: Innrykk: Første linje: 1,25 cm

Formatert: Innrykk: Første linje: 1,25 cm

5. Årsberetning
Trude FagerliFagerlig leste styrets årsberetning. Godkjent uten merknader.

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm

6. Saker fremmet til generalforsamlingen
Ingen saker var meldt inn til styret før generalforsamlingen.

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm

7. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite
Trude Fagerli, Sidsel Aardal og Bente Sofie Nessan var på valg.
Trude gikk ut av styret og Berit Sannes, UNN ble valgt inn i styret.
Sidsel Aardal og Bente Sofie Nessan tok gjenvalggjennvalg.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere seg på første styremøte.
Valgkomite: Tomas Lium og Elisabeth Solum ble gjennvalgt.
8. Valg av revisor
Inger Tolebråthen ble gjenvalgt.
9. Fastsettelse av kontingent og budsjett
Jørn Erik Ovesen la frem regnskap og budsjettforslag for 2012.
Regnskapet er som tidligere år ført etter kontantprinsippetkontaktprinsippet.
Generalforsamlingen hadde merknader om at utestående fordringer og tap bør komme
fram i regnskapet, og at de som ikke betaler bør tapsføres. Generalforsamlingen
ønsket at det ble benyttet et regnskapsprinsipp som synliggjør bevegelsene bedre enn
det som er tilfellet i dag.

Budsjett 2012 er satt opp på grunnlag av budsjett og resultat for 2011. Det er ikke lagt
inn spesielle aktiviteter i 2012.
Kontingent: De som er påmeldt konferanser og betaler deltakeravgift er automatisk
medlemmer i DRG-Forum.
10. Forslag om fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte
Styret får fullmakt til å velge dato og sted for neste konferanse.

Gardermoen 5. mars 2012
Bente Sofie Nessan
referent

