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Punkt 1/17  Åpning av årsmøte ved leder Camilla Koskinen 

 

Punkt 2/17    Valg av møteleder og dagsorden 

a) Madelein Nilson valgt til møteleder 

b) Dag Karterud valgt til sekretær 

c) Oscar Tranvåg og Lillemor Ôstman valg til å underskrive protokollen 

d) Innkallingen til årsmøte godkjent 

e) Dagsorden godkjent med et tilleggspunkt under sak 18. 

 

Punkt 3/17   Årsberetningen for 2016, NCCS, lest opp og godkjent 

 

Punkt 4/17   Årsberetningen for 2016, SJCS, lest opp og godkjent. 

 

Punkt 5/17   Øknomi for 2016 

a) Gjennomgang av økonomien innen NCCS og SJCS ved Lena Boussaid. 

Regnskapet godkjent. 

b) Revisjonsberettelsene for NCCS og SJCS opplest av henholdsvis Ann-

Helen Sandvik og Ulrica Högberg. Revisjonsberettelsene godkjent. 

c) Årsmøtet ga ansvarsfrihet for styret 

 

Punkt 6/17    Årsberettelsen for 2016, NCCSF, ble lest opp av Dagfinn Nåden, leder. 

Årsmøtet tok årsberettelsen til orientering. 

 

Punkt 7/17    Balanseregnskapet for 2016, NCCSF, ble gjennomgått av Lennart 

Fredriksson, kasserer. Årmøtet tok balanseregnskapet til orientering. 

 

Punkt 8/17    Medlemssituasjonen i NCCS 

 Camillia Koskinen redegjorde for medlemssituasjon og utfordringer NCCS 

har med å rekruttere nye medlemmer. Årsmøtet til orientering. 

 

Punkt 9/17    Fastsettelse av medlemsavgiften for 2017. 

 Årsmøte vedtok å holde medlemsavgiften som nå. 

 

Punkt 10/17  Budsjett for 2017 

a) Budsjett for NCCS ble lagt fram av Lena Boussaid, kasserer. 

Budsjettforslaget for 2017 ble vedtatt. 

b) Budsjett för SJCS ble lagt fram av Lena Boussaid, kasserer. 

Budsjettforslaget for 2017 ble vedtatt. 



 

Punkt 11/17  Virksomhetsplanlegging for 2017 

a) NCCS 

b)   SJCS 

c)   NCCSF 

 Camilla Koskinen redegjorde for ulike utfordringer; Årsmøte tok forslagene 

til orientering 

 

Punkt 12/17  Revidering av NCCS’ stadgar (statutter) 

 Årsmøte ble forelagt forslag til reviderte statutter. De gamle gjeldende 

finnes på NCCS’ hjemmeside. 

 Det fremkom ulike motforestillinger til å gjøre vedtak i saken nå; det kom 

fram juridiske, språklige og prosedyremessige ankepunkter. Medlemmenne i 

NCCS ble oppfordret til å delta i saksforberedelsen av denne saken i 

fortsettelsen på en måte som gjør at gode konsensusprosesser sikres og 

vedtak kan fattes. 

 Årsmøte gjorde ikke vedtak i saken. Styret arbeider videre med saken. 

 

Punkt 13/17  Meddelelse av styrets valg til autorisert revisor til NCCSF etter forslag av 

valgkomiteen. 

 Årsmøtet vedtok ny formulering av følgende formulering i §9 i statuttene: 

 ”Granskning av styrelsens förvaltning och förda räkenskaper avseende 

NCCS och Scandinavian Journal og Caring Sciences genomförs av två 

revisorer, varav en auktoriserad/godkänd revisor utsedd av styrelsen och en 

lekmannarevisor utsedd vid årsmötet. För lekmannarevisorn utses en 

suppleant. Revisorerna skall före årsmötet till styrelsen överlämna en till 

årsmötet ställd berättelse i vilken ansvarsfrihet till-eller avstyrkes. Om skäl 

till anmärkning förekommer skall revisoerna infordra förklaring härför 

innan den tas upp i revisjionsberättelsen.” 

  

Den nye formuleringen lyder som følger: 

”Granskning av styrets forvaltning og regnskapsføring for NCCS og 

Scandinavian Journal of Caring Sciences gjennomføres av en 

autorisert/godkjent revisor valgt av styret. For den autoriserte/godkjente 

revisoren skal en suppleant oppnevnes. 

Revisoren skal i forkant av årsmøtet levere en revisjonsberettelse, der det 

fremgår hvordan man anbefaler at styret bevilges ansvarsfrihet. 

Dersom revisorene har noen anmerkninger skal styret komme med 

forklaringer til revisorene innen det tas opp i revisjonsberettelsen. Dersom  

revisorene ikke vil anbefale bevilgning av ansvarsfrihet til styret, skal styret 

komme med forklaring til årsmøtet.” 

 

 

Punkt 14/17  Presentasjon av valgkomiteens forslag til og valg av ny leder for NCCS, nye 

styremedlemmer for NCCS og valgkomite for NCCS, samt medlemmer til 

editorial board for SJCS. 

  

Margareta Asp, Sverige, valgt til ny leder av NCCS. 

  

Nye styremedlemmer:  



Janne Brammer Damsgaard, Danmark 

 Kari Marie Thorkildsen, Norge 

 Theresa Andell, Finland 

 

 Medlemmer til editorial board valgt (nye): 

  

Satu Elo, Finland 

 Oscar Tranvåg, Norge 

 Janne Damsgaard, Danmark 

 Lisbeth Fagerström, Finland 

  

(fornyet:) 

 Bart Cusveller, Holland 

 Marian Turkel, USA 

 

 Valgkomiteen medlemmer er Lennart Fredriksson, Sverige, Dagfinn Nåden, 

Norge, Linda Nyholm, Finland 

  

Punkt 15/17  Presentasjon av NCCS’ styre sitt forslag til ny leder og kasserer for NCCSF. 

  

 Nyvalgt leder for NCCSF er Oscar Tranvåg 

 Nyvalgt kasserer for NCCSF er Carina Elmqvist 

 

Punkt 16/17  Tilldeling av årets stipendier fra NCCS forskningsfond 

 

 To stipendier a kr 10000,- (SEK) tildeles Liva Sellin og Lillemor Lindwall

  

 

Punkt 17/17  Etablering og utforming av foreningens hjemmeside 

 

 Årsmøtet ble orientert om pågående arbeid i styre med å fornye 

hjemmesiden til å være mer brukervennlig og fordi den behøver fornyelse 

(blant annet på grunn av gammel programvare)   

 

Punkt 18/17  Annet: Dagfinn Nåden, Lennart Fredriksson, Camilla Koskinen ble takk av 

for innsatsen for NCCS/NCCSF. 

 

Punkt 19/17  Tid og sted for neste konferanse og årsmøte. 

 Styret kommer tilbake med nærmere informasjon 

 

Punkt 20/17  Årsmøtet slutt kl 1315. 

 

 

 

 

Oslo den XXX.mai  2017 

 

 

Margareta Asp Oscar Tranvåg Lillemor Ôstman Dag Karterud 

 



 

  
 

 

 

 

 

 


