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Dagsorden landsmøte 5. november 2022  
 
Lillestrøm 
 
 
1. Konstituering av landsmøte 

a) Valg av ordstyrer. 
b) Valg av referent og to protokollunderskrivere. 
c) Godkjenning av innkalling og saksliste.  

 
2. Styrets årsberetning for 2020 og 2021 

Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetninger for 2021 og 2021. 
 
3. FBINs årsregnskap for 2020 og 2021 

Gjennomgang og godkjenning av FBINs årsregnskap for 2021 og 2021.  
 
4. Rapport fra FBINs medisinske fagråd 

Rapport fra FBINs medisinske fagråd legges fram og godkjennes.  
 
5. Valg av FBINs styre 

Styret består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og 
varamedlemmer velges for 2 år. Styremedlemmer velges for 4 år. 

 
Styret har i perioden 2020-2022 bestått av:  
Gjertrud Behringer (styreleder), Christine Myhre Bråthen (nestleder), Ståle Hevrøy, Anita  
Julshamn Melkvik, Katrine Ree Holmøy, Beathe Herfjord, Kjetil Kjær Andersland, og  
varamedlemmer Rune Jørgensen, Anders Emil Ask og Martin Gjesdal Bergman 
 
Gjertrud H Behringer, Katrine Ree Holmøy, Anita Julshamn Melkvik og Rune  
Jørgensen slutter i styret. Vi takker for innsatsen!   
 
Ikke på valg:  
Styremedlemmer Beathe Herfjord og Ståle Hevrøy har to år igjen av fireårsperioden.  
   
FBINs styre har innstilt følgende kandidater til styret: 
 
Christine Myhre Bråten Leder Ny (2 år) 
Pål Osjord Midbøe Styremedlem Ny (4 år)   
Lisa Kristine Wergeland Wang Styremedlem Ny (4 år)   
Inger Kjersti Myrstad Styremedlem Ny (4 år)   
Kjetil Kjær Andersland Styremedlem På gjenvalg (2 år) 
Anders Emil Ask Varamedlem På gjenvalg (2 år) 
Geir Ulfsby Varamedlem Ny (2 år) 
Rebecca Mosling Varamedlem Ny (2 år) 
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6. Valg av valgkomite 

Valgkomiteen har tre medlemmer og et varamedlem som velges for to år av gangen.  
Valgkomiteen har i perioden 2020-2022 har bestått av Ingeborg Tulluan, Marianne O.  
Espeland, Anne Rømcke og Merete Frustøl (varamedlem)  

 
Styret i FBIN hadde innstilt følgende til valgkomiteen for neste periode: 
 
Marianne O. Espeland Styremedlem På gjenvalg (2 år) 
Anne Rømcke Styremedlem På gjenvalg (2 år) 
Anita Barlund Styremedlem På gjenvalg (2 år) 
Merethe Frustøl Varamedlem På gjenvalg (2 år) 

 
 
7. Valg av Fagrådets leder 

Fagrådets leder velges blant styremedlemmene. Navn på leder vil bli presentert på  
landsmøtet. 

 
8. Valg av nytt styre i Bløderfondet 

FBINs styre er valgkomité for Bløderfondets styre.  
 
Bløderfondets styre har i perioden 2020-2021 bestått av Jan Egil Røe,Trond Langvik,  
Anders Glomstein, Svein Erik Sørlie, Nina Paulsrud og Andreas Berne Almås. 
 
Anders Glomstein, Svein Erik Sørlie slutter i styret. Vi takker for innsatsen!   
 
Ikke på valg:  
Styremedlemmer Nina Paulsrud og Andreas Berner Almås har to år igjen av  
fireårsperioden.  
 
FBINs styre har innstilt følgende kandidater til styret: 
 
Jan Egil Røe Styremedlem Gjenvalg (4 år) 
Trond Langvik Styremedlem Gjenvalg (4 år) 
Tarjei Havnes Styremedlem Ny (4 år) 
Geirulf Vasvik Styremedlem Ny (4 år) 

 
 
9. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av Landsmøtet.  
Styrets forslag til vedtak: «Kontingenten opprettholdes på nåværende nivå for neste  
periode. 
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10. Endring av vedtekter 
FBINs styre har foretatt en gjennomgang av foreningens vedtekter og ønsker at  
landsmøtet vedtar at en av bestemmelsene endres. Styret har derfor følgende innstilling  
til vedtektsendring: 

 
Vedtektenes § 5 lyder i dag som følger: 

 
§ 5 Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av leder, 6 styre 
medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges av landsmøtet, og hvert styremedlem  
velges for 4 år. Minst halvparten av styremedlemmene velges på hvert landsmøte.  
Dersom det velges 4 eller flere styremedlemmer på samme landsmøte skal kun 3 velges  
for 4 år, mens resten velges for 2 år. Hvem som skal velges for 2 år avgjøres ved  
loddtrekning etter at personvalget er foretatt. Varamedlemmene velges for 2 år.  
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Medlemmer med  
blødersykdom og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende  
organer i foreningen nasjonalt, regionalt og lokalt. 

 
Styret innstiller på at § 5 vedtas endret til følgende: 

 
§ 5 Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av leder, 6 styre 
medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges av landsmøtet, og hvert styremedlem  
velges for 4 år. Minst halvparten av styremedlemmene velges på hvert landsmøte.  
Dersom det velges 4 eller flere styremedlemmer på samme landsmøte skal kun 3 velges  
for 4 år, mens resten velges for 2 år. Valgkomiteen legger frem forslag for  
landsmøtet om hvem som skal velges for henholdsvis 4 og 2 år. Varamedlemmene  
velges for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Medlemmer  
med blødersykdom og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende  
organer i foreningen nasjonalt, regionalt og lokalt. 

  
 
11. Innkomne saker 
 
12. Eventuelt 
 
 
  
 


