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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 

Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

Torsdag 6. desember 2018, kl. 11.30 – 16.30 
 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Jan Tore Paulsen, John Berg-Jensen, Lisen J. 
Mohr og Monica Andresen.  
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør), Karin Rønningen (referent).  
 
Tid:  11.30 – 16.30 
Sted:  Frambu 
 
 
 
Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 27/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.9.18 

Saksgrunnlag: Protokoll 17.9.18. Det kom ingen merknader innen merknadsfristen 
28.9.18.  
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent.    

 
Sak 28/18 Økonomisk status pr 1. desember 2018 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Notat om økonomisk status pr 1. desember 2016.  
 
  Styret tok gjennomgangen til orientering.  
 
Sak 29/18 Forventet årsregnskap 2018 med forslag til disponering av egenkapital 

(drøftingssak) 
Saksgrunnlag: Notat om forventet årsregnskap 2018 med forslag til 
fondsdisponeringer 
 
Oppsummering av diskusjonen: Styret sluttet seg til forslaget om disponering av 
egenkapital, men det ble reist spørsmål om posten «Overføring av gavemidler» kan 
tas ut av årsregnskapet. Samtidig ber styret om at bruk av gavemidler rapporteres 
separat til styret. 
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Sak 30/18 Budsjett 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Budsjettforslag 2019  
 
Vedtak: Styret godkjente budsjett 2019.  
 

 
Sak 31/18 Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2018 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag:  
a. Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2018 
b.  Styrehonorar 2018 – satser (sak 07/17) 
 
Vedtak: Det utbetales for 2018 et totalt styrehonorar på kr 227.585,- og en 
møtegodtgjørelse på kr 24.750,-, til sammen kr 252.335. Utbetalingen er i samsvar 
med «Honorar og godtgjøring til styrets medlemmer», vedtatt i styresak 05/18. 
 

Sak 32/18 Årshjul 2019 (vedtakssak) 
   Saksgrunnlag: Forslag til årshjul 2019 

 
Vedtak: Styret godkjente årshjul 2019, med følgende tillegg:   
 
• Mars: årlig styreevaluering 
• Juni: Frambus FoU-virksomhet (med informasjon om brukermedvirkning) 
• September: Bruk av øremerkede midler vedlikehold; utvikling av Frambus faglige 

profil.  
   

Revidert årshjul legges ved referatet.  
 
 
Sak 33/18 Innspill til brukermøtet 2018 (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Brukermøtet 2018 
 
I diskusjonen ble følgende temaer foreslått:  
 
• Unge voksne: stifte familie, samliv 
• Ny viten: Hvordan jobber Frambu med å kvalitetssikre kilder til ny kunnskap om 

sjeldne diagnoser; hvordan kan brukerforeningene gjøre seg best mulig nytte av 
ny viten; hvordan kan Frambu og brukerforeningene samarbeide om dette 

• Videreutvikling av Frambusenteret (bygninger og uteområder) 
• Hvordan rekruttere til brukerforeningene og til brukermøtet (mulig tema for 

lørdagen) 
  

 
Sak 34/18 Diverse orienteringssaker 

a. Status faglig virksomhet pr 1. desember 2018 (muntlig orientering ved 
direktøren) 

b. Utkast til Virksomhetsplan til NKSD 2019 (vedlagt) 
c. Resultat av valg av ansatterepresentanter til styret (protokoll vedlagt) 
d. Sykefraværsstatistikk pr 31. oktober 2018 (vedlagt) 

Gjennomsnittsårstall ønskes. 
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Vedtak: Styret tok 34/18a-d til orientering. 
 

Sak 35/18 Styremøter 2019 (vedtakssak) 
Forslag til datoer for styremøter 2019:  

21. mars (inkl. styreevaluering 10-12) 
Forslag til møtedato juni: 3. og 4.6.2019 
Forslag til møtedato september: 19.9.2019 
Forslag til møtedato desember: 3.12.1.2019 

 
Sak 36/18 Evaluering og godgjøring direktør 

Styret har evaluert direktør og styreleder gir tilbakemelding til direktør i egen 
samtale. Lønn økes med 3,42% pr. 1.1.2019.  

  
 
Sak 37/18 Eventuelt  

Nytt styre i Stiftelsen Frambu fra 1.1.2019: 

Styret registrerer at brukermøtet i april 2018 valgte følgende faste 
brukerrepresentanter med vara: 

John Berg Jensen fast til 31.12.19  ikke på valg 
Berit Otterlei  fast til 31.12.20  ny som fast 
 
Jan Tore Paulsen vara til 31.12.19  ny som vara 
Leann B. Martinsen vara til 31.12.19  gjenvalgt som vara 
 
Styret registrerer at valgstyret i ansattevalget den 26.11.18 bekrefter følgende faste 
ansatterepresentanter med vara: 

 
Monica Andresen   fast til 31.12.20  gjenvalgt 
Lisen J. Mohr    fast til 31.12.20  gjenvalgt 
 
Gro Trae     vara til 31.12.20  ny som vara 
Mari Ellefsen-Martinsen   vara til 31.12.20  ny som vara 

 
Styret i Stiftelsen Frambu valgte deretter Berit Otterlei som ny nestleder i styret fra 
1.1.19 til 31.12.20.  

 
Dette gir følgende styre i Stiftelsen Frambu fra 1.1.19:  
 

Bjørn Lerdal leder 
Berit Otterlei nestleder 
Torhild Berntsen 
Tone Mørk 
John Berg Jensen  
Monica Andresen 
Lisen J. Mohr 
 
Vararepresentanter:  
Anne Lise Høyland 
Sigrid Østensjø 
Jan Tore Paulsen 
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Leann B. Martinsen 
Gro Trae 
Mari Ellefsen-Martinsen  
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