NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE – ÅRSMØTET 2016
VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Hovedstyre
Leder

Inger Karin Natlandsmyr

På valg for 1 år

Nestleder

(Ingen kandidater funnet)

På valg for 2 år

Kasserer

(Ingen kandidater funnet)

På valg for 2 år

Styremedlem

Gina Kjelvik Møen

På valg for 2 år

Styremedlem

Jan Olav Reffhaug

Ikke på valg

Varamedlem

Gro Iren Lereggen

Ikke på valg

Revisor, ekstern og intern
Ekstern
Alpha revison v/Steinar Teien

På valg for 1 år

Intern

Thomas Mæhre

På valg for 1 år

Intern vara

Kari Lene Ulberget

På valg for 1 år

Medlem

Overlege Bjørn Skrede

Ikke på valg

Medlem

Overlege Ketil Mevold

Ikke på valg

Medlem

Overlege Rune Tronstad

På valg for 2 år

Medlem

Overlege Heidi Grundt

På valg for 2 år

Medlem

Sykepleier Malene Lie Skei

Ikke på valg

Medlem

Klinisk sykepl.spes. Ellen Hunstad

På valg for 2 år

Medlem

Fysioterapeut Mona Lund Veie

På valg for 2 år

Fagrådet

Valgkomite
Valgkomiteen har bestått av: Jørgen Seliussen og Iselin Paulsen.
Ingen i valgkomiteen tar gjenvalg,.
NFCFs styre foreslår følgende valgkomite:

NFCF, Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog *Telefon 88 00 41 08
E-post: post@nfcf.no * www.cfnorge.no * http://www.facebook.com/cfnorge
Org. nr. 980 095 894

Informasjon om nye kandidater og verv:
Ny leder: Inger Karin Natlandsmyr
For de som ikke kjenner meg og min bakgrunn, så kan du muligens oppdatere dem med noen
stikkord: sykepleier, snart ferdig master i helsevitenskap m fokus på fysisk aktivitet og barn, lite
jobberfaring pga mange syke år m CF. Frivillig organisasjonsarbeid: vært leder i CISV Rogaland,
som arr fredsarbeid og barneleir m 80 deltakere fra hele verden, leder i div orkesterstyrer, FAU
på Steinerskolen i Stavanger og Barnas Turlag i Rogaland. Har nå verv i hovedstyret i Stavanger
Turistforening og i Steinerskolens styre . Er hyttefadder og turleder . Har Cf, tre barn m CF og en
m diabetes , har mye pårørendeerfaring og egen. Bruker Kalydeco, og ser lyst på fremtiden m
nye spesialmedisiner. Har satt i CF Vest styret og vært likemann i årrekke, arr lokale arr her i
region og ansvar for opplæringshelg på Prekestolen for NFCF Vest for noen år siden.
Nestleder og kasserer
Ingen funnet. Vi arbeider fortsatt med å få dette på plass frem til møtet. Vi har enkelte som
tenker på saken, men som er usikker på om de har kapasitet.
For dem som kan tenke seg å bidra i ett av disse vervene, bes ta kontakt med leder i
valgkomiteen; Jørgen Seliussen, Tlf 900 69 754.
Funksjonen som kasserer vil bli godt ivaretatt av Hårek som vil bli lønnet for sine oppgaver. En
ny kasserer vil derfor slippe det omfattende arbeidet som tidligere har fulgt dette vervet.
Vervets funksjon vil i første omgang dreie seg om at en valgt person har ansvaret for økonomien
og følger opp det arbeidet som blir utført. Andre spennende oppgaver, som å søke nye midler og
lignende kan være vervets nye utfordring. Dette er arbeid det tidligere ikke har vært mulighet
til å prioritere. Med den nye formen for organisering av økonomienfunksjonen vil kasserer stå
langt friere enn tidligere.
Nestleder vil fungere som en støtte for lederen og er et spennende verv, der mann får innsikt i
alt som foregår i organisasjonen.
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