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         Godkjent 24.8.2022. 
  

Referat fra ekstraordinært styremøte i Of - 
10/2022  

  
Tidspunkt:   Torsdag 30. juni 2022, kl. 10.00 – 13.00   
   
Sted:    Legenes Hus/Teams  
  
Til stede:  Ståle Clementsen (leder), Lindy Jarosch-von Schweder, Mathis Heibert, 

Marie Skontorp, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard og Frida 
Andræ.   
Christel Benedicte Eriksen fra kl. 1130.  

   
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9.  
  
 

Fra sekretariatet:  Edith Stenberg (sekretariatsleder), Karoline Ramdal pr Teams og Anders 
Schrøder Amundsen.  

  

1. Vedtakssaker  
 

Sak 91/2022   Leder Geir Arne Sunde – trukket seg som leder fra 27.6.2022.  
Økonomiske og praktiske konsekvenser.  

  
Styret tar det forhold at Sunde har trukket seg til etterretning og 
nestleder trer da inn som leder fra samme tidspunkt. Vara trer også inn 
i styret fra samme tidspunkt som fullverdig styremedlem.   
  
Nestleder og ny vara må da velges av landsrådet, jf. vedtektenes § 9, 
femte ledd annet punktum.  
  
Det må fremlegges en oversikt over samtlige utvalg og råd som Sunde 
sitter i, slik at disse vervene ivaretas.  
  
Sekretariatet følger opp tidligere leders frikjøpsavtale, herunder 
oppsigelsestid. Antatt virkningstidspunkt blir 1. juli 2022.  
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Sak 92/2022       Nestleder – skal ny nestleder konstitueres frem til første  
formelle  landsrådsmøte   
 

Styret drøftet hvorvidt det skulle konstitueres en nestleder før første 
landsrådsmøte 25. august 2022. Styret konkluderte med å konstituere 
Solveig Nergård som nestleder frem til landsrådets møte.  

  
Sak 93/2022       Innkalling til landsrådsmøte og styremøte i Of torsdag  

25. august 2022  
Styret vedtok å avholde styremøte onsdag 24. august fra lunsj i forkant 
av landsrådsmøte. I tillegg legges det opp til styremøte på morgenen før 
landsrådsmøtet. Landsrådet legges til 25. august kl. 12.30 og legges 
fortrinnsvis til Gardermoen. Landsrådssaker blir vedtektsendringer, valg 
og informasjon.   

  
Sak 94/2022       Skriftlig og eventuell digital orientering ut til foretakstillitsvalgte og 

landsråd om situasjonen i Of.  
Styret vedtok å sende ut skriftlig informasjon, hvor det fremkommer at 
Ståle Clementsen ønsker å stille til valg som leder, men at det er 
landsrådet som har det siste ord vedrørende ledervalg. 
Informasjonsbrevet skal også inneholde tilhørende forslag til 
vedtektsendringer.  

  
Sak 95/2022   Vedtektsendring angående valg av leder, og mulig valg av leder  

Styret ønsket vedtektsendring av § 9, femte ledd. Fra:  
"Nestleder overtar leders verv under dennes forfall. Ved varig forfall av 
nestleder, velger landsrådet ny nestleder blant styrets medlemmer. Ved 
varig forfall av styremedlem eller varamedlem, velger landsrådet nytt 
varamedlem." til  
  
"Nestleder overtar leders verv under dennes forfall. Ved varig forfall av 
leder, velger landsrådet ny leder blant styrets medlemmer. Ved varig 
forfall av nestleder, velger landsrådet ny nestleder blant styrets 
medlemmer. Ved varig forfall av styremedlem eller varamedlem, velger 
landsrådet nytt varamedlem. Samtlige suppleringsvalg skal foretas ved 
førstkommende landsrådsmøte."  

  
 

Sak 96/2022   Økonomiske konsekvenser av ekstra landsrådsmøter  
Styret diskuterte de økonomiske konsekvensene av ekstra 
landsrådsmøter. Styret vurderte det dithen at saken måtte drøftes på 
neste styremøte, samt at landsrådet måtte informeres om de 
økonomiske konsekvenser og at landsrådet tar endelig beslutning. Inntil 
ev. annet vedtak fattes, gjennomføres bestilling mv. av allerede 
planlagte arrangementer.  

  
  
Referent: Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg  


