
 

 

Årsmøte i Løvemammaene 05.03.2022 kl 10.00-18.00: 

 

Sak 1: Konstituering 

- Opprop av antall stemmeberettigede: Årsmøtet består av 30 stemmeberettiget. 
- Valg av ordstyrer: Forslag om Bettina Lindgren, enstemmig godkjent 
- Valg av referent: Forslag om Marianne Lium, enstemmig godkjent. 
- Valg av 2 til å underskrivere protokoll: Forslag om Karoline Myrland Hagen og 

Gunn Helen Ege, enstemmig godkjent. 
- Valg av stemmetellere: Forslag om Jannicke Sivertsen og Camilla Nilsen, 

enstemmig godkjent.  
- Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: Enstemmig godkjent 

 

Sak 2: Årsrapport 2021 

- Årsrapporten ble sendt ut til alle deltagende medlemmer i forkant.  
- Bettina Lindgren gikk gjennom viktige punkt i årsrapporten, og spesielt ble 

Løvemammaenes hjelpetjeneste framhevet, som Løvemammaene ser på den største 
bragden i organisasjonen i 2021.  

- Komiteer: Løvemammaene har flere viktige komiteer, men rakk ikke oppstart av 
komiteen «fra barn til voksen» i 2021, men denne blir startet opp i 2022. 

- Prospera: Godt samarbeid og de bistår oss med veien videre som organisasjon 
- Nettbutikk: Løvemammaene er veldig fornøyd med å ha startet nettbutikk, og er 

veldig glade for at så mange vil bruke utstyr og klær med logoen på. 
Nettbutikkansvarlig Jannicke Sivertsen takkes med applaus. 

- Hovedfokus for Løvemammaene i 2021 har vært BPA, ASK og palliasjon.  
- Løvemammaene sitter i flere ulike utvalg, målet er å få innpass i så mange som mulig 

på nasjonalt nivå, da man ser at det er der Løvemammaene har stor påvirkningskraft i 
disse utvalgene.  

- Beate Søraunet og Lena Kvile ble takket av med applaus, da de har gått ut av styret i 
2021 

Årsrapporten for 2021 er enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget 

 

Sak 3: Årsregnskap for 2021 

- Gjennomgang av årsregnskapet for 2021 med forklaring på de ulike punktene ved 
Vibeke Stræth, som er regnskapsfører for Løvemammaene.  
 



- Årsregnskapet for 2021 er enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget 
 

Sak 4: Budsjett 2022 

- Gjennomgang av budsjett for 2022 av Vibeke Stræth.  
- Budsjettet er laget med regnskapet fra 2021 som grunnlag, med et årsresultat på 

960 000,- 
- Viktig presisering: Budsjettet inneholder ikke egne prosjektmidler, da disse blir søkt 

på særegent og har egne budsjett. 
 

- Bettina Lindgren tegner seg til talestolen: Endre inntekt på medlemsavgift da 
organsisasjonen per i dag har 2800 medlemmer og vi regner med økning. 
 
Forslag 1: Endre inntekt medlemskontigent til 900 000,- beregnet på et estimat på 
3000 medlemmer. 
 
Forslag 1 ble enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget 
 

- Nina Bakkefjord tegner seg til talestolen: Legge til arbeidsgiveravgift, da man kommer 
til å få dette som utgift under styrehonorarer.  
 
Forslag 2: Endre lønnskostnader slik at man har medberegnet arbeidsgiveravgift til 
styremedlemmer. Summen som legges til på budsjettet er 485 000,- da 
organisasjonen vil overgå 800 000,- i lønnskostnader og det da er lovpålagt å betale 
avgifter. 
 
Forslag 2 ble enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget. 

 

Sak 5: Dagens situasjon og arbeidsplan 2022 

- Gjennomgang av utarbeidet arbeidsplan for 2022 av Bettina Lindgren. 
Organisasjonens hovedsaker for 2022 er: CRPD, UU, BPA, ASK og Ledsagerbevis i 
tillegg til store og små saker som vil dukke opp gjennom året. 
 
Arbeidsplan for 2022 ble enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget 
 

Sak 6: Regionslag 

- Bakgrunn: Løvemammaene får mange henvendelser om organisasjonen kan bli en del 
av grasrotandelen. Grasrotandelen henvender seg kun til regioner og ikke hele landet 
som en enhet. 

- Flere av årsmøtedeltagerne tegner seg for interesse til å være medlemmer i 
regionstyrene. 

Forslag: 

Løvemammaene oppretter 4- fire- regionslag jf. Saksfremstilling. Disse opprettes og 
utformes i løpet av 2022. 

Oppstart av regionslag i Løvemammaene ble enstemmig godkjent av 30 
stemmeberettiget. 



 

Sak 7: Vedtekter 

- Gjennomgang av vedtekter ved Bettina Lindgren. Endringer som ligger til forslag, er i 
hovedsak ang opprettelse av regionslag.  

- Spørsmål fra årsmøtet om flere forskjellige endringer som har kommet, som det 
svares på av styreleder Bettina Lindgren og ansvarlig for vedtektsendringsforslagene 
Lene Nilsen. 

Endringsforslag 1: 

- £ 6: Ansatte likestilles med et vanlig medlem, men har ikke stemmerett i saker som 
påvirker egen arbeidssituasjon, så lenge kontingent er betalt etter £ 5. 
 
Vedtekter inkludert endringsforslag 1 ble enstemmig godkjent av 30 
stemmeberettiget 

 

Sak 8: Valg 

- Eline legger frem valgkomiteens innstilling. 
- Styreleder åpner for benkeforslag, ingen forslag foreligger 

Nestleder Elin Gunnarson ble enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget for 2 år 

Styremedlemmer Camilla Aas Nilsen, Jannicke Sivertsen og Gunn Helen Ege ble 
enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget for 2 år 

Karoline Myrland Hagen ble enstemmig godkjent som kasserer for 1 år. 

Varemedlemmer Marlene Ramberg og Nina Bakkefjord ble enstemmig godkjent av 30 
stemmeberettiget for 2 år.  

Valgkomitemedlem Karina Eidem og valgkomitevara Bjørn Kjetil Lium ble enstemmig 
godkjent av 30 stemmeberettiget for 2 år 

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent av 30 stemmeberettiget 

 

Sak 9: Eventuelt/ innmeldte saker 

- Ingen innkommende saker  

 

Årsmøtet avsluttes kl 15.00 

 

Underskrift av protokoll: 

 

_________________                                                                           ______________ 

Karoline Myrland Hagen                                                                           Gunn Helen Ege 


