VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 30. April 2015
Sted: Nedre slottsgate 7, 0157 Oslo
(Lokalene hos Fagrådet/Bergensklinikkene)
Tid: 18.00 – 20.00

Til behandling:
1. Årsberetning/Årsrapport 2014
2. Årsregnskap 2014
3. Budsjett 2015
4. Handlingsplan 2015
5. Innkomne forslag
6. Valg av styrerepresentanter
7. Valgkomite for 2016
8. Evt.
*Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig, og styre i hende
innen 23.04.2015 – Postadresse; proLAR, Nedre slottsgate 7, 0157 Oslo

Vi ønsker medlemmer velkommen til årsmøte!

Sak 6: Valg
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har bestått av Tina Vestergaard, Gudmund Johnsen Wisløff og Ronny Bjørnestad.
Valgkomiteen vil redegjøre for sitt arbeid og prosess ved årsmøtet. Valgkomiteen vil legge ut sin
innstilling på proLAR sin hjemmeside senest 30. Mars 2015.

Valgkomiteen har gjort en vurdering ifht hvilke kandidater som skal kunne stemmes inn i
styret etter følgende kriterier:

-

Det skal iht. vedtektene være inntil 4-7 personer i styret.

-

Valgkomiteen ønsker å ha inntill 2 personer representert fra fagfeltet i styret.

-

Valgkomiteen ønsker å ha inntill 5 hovedmedlemmer med erfaring fra LAR behandling
representert i styret.

-

At de stiller seg bak proLAR sin visjon, og våre målsetninger om å bedre forutsetningene for
folk i LAR behandling.

Styrets sammensettning etter følgende inndeling:

-

Kandidater med erfaring fra egen LAR behandling (5 stk.)

-

Kandidater fra fagfelt/pårørende/ el.annen relevant erfaring (1 stk.)

Valgkomiteens innstilling 2015:
Kandidater med erfaring fra egen LAR behandling/hovedmedlemmer:

Foreslått av valgkomiteen for 2 nye år

Nåværende styremedlem
Tina Merete Vestgaard 2 år
Er LAR bruker bosatt i Sarpsborg. Vært medlem av proLAR siden 2008.
Valgkomiteen innstiller Tina Merete Vestgaard.

Ida Kristine Olsen 2 år
Tidligere LAR pasient gjennom 12 år. Prosjektleder SMIL. Bosatt i Søgne.
Valgkomiteen innstiller Ida Kristine Olsen.

Kandidater med fagfelt/pårørende el. annen relevant erfaring:
Gudmund Johnsen Wisløff 2 år (fagperson)
Arbeider som institusjonssjef ved natthjemmet, Natthjemmet drives av Kirkens bymisjon, og er et akutt/ krise
overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo.
Valgkomiteen innstiller Gudmund Johnsen Wisløff.

Styrets øvrige medlemmer:
Lise Aasmundstad, Ole Jørgen Lygren Scheie og Siv Løvland har alle 1år igjen av sin styreperiode, og alle blir
sittende i vervet til årsmøtet 2016.

