STIFTELSESMØTE FOR NAKKEFORBUNDET 06.10.15
PROTOKOLL
Stiftere som deltok på møtet: Jon Birger Eldevik, Elin Bøhmer, Tom Egil
Hammer og Tone Eidhamar.
Stiftere som ikke deltok på møtet: Thorleif Næss

Sak 1. Konstituering og valg av interimstyre.
Det ble vedtatt at alle de fire deltagerne av møtet danner et interimstyre sammen med
Thorleif Næss som har sagt seg villig til å være med å starte foreningen og bidra som
styremedlem.
Sammensetningen av styret:

Leder: Jon Birger Eldevik
Nestleder: Tone Eidhamar
Økonomiansvarlig: Elin Bøhmer
Styremedlemmer: Tom Egil Hammer og Thorleif Næss

Sak 2. Formålet med foreningen.
Dette er en forening for personer med nakkeskader og deres pårørende.
Formålet med foreningen er å påvirke helsemyndigheter og andre aktuelle
instanser i Norge for å få på plass et adekvat tverrfaglig diagnostikk- og
behandlingstilbud for personer med nakkeskader. Vi vil aktivt støtte opp om og
arbeide for at seriøse og faglig dyktige instanser i Norge skal bli offentlig
godkjente i sin helhet. Slik at sånne kan komme inn under statlige
refusjonsordninger for pasientene, og kunne kvalifisere for statsstøtte. Det vil
være av avgjørende viktighet å støtte opp om den kunnskapen som allerede
finnes, slik at dyktige fagmiljøer som jobber for våre pasientgrupper kan utvikle
seg videre. Foreningen skal være uavhengig alle kommersielle interessenter.
Foreningen er en demokratisk frivillig organisasjon.

Sak 3. Vedtekter.
Utforming av endelige vedtekter blir å komme tilbake til.

Sak 4. Handlingsplan.
Utforming av endelig handlingsplan blir å komme tilbake til.

Sak 5. Medlemskontigent.
Det ble vedtatt å sette en foreløpig medlemskontigent for resten av 2015 til kr.
100,- pr. hovedmedlem og kr. 50,- pr. familiemedlem. Deretter vil man operere
med en medlemskontigent på kr. 250,- pr. kalenderår, med et tillegg på kr. 50,for familiemedlem. Dersom det er flere enn en familiemedlem blir den samla
kontigenten uansett ikke høyere enn kr. 300,- pr år.
Medlemskontigenten vil være et viktig og avgjørende økonomisk i oppstarten,
da dette vil være det eneste inntektsgrunnlaget for foreningen i denne
perioden.

Sak 6. Foreløpig arbeidsfordeling.
Nødvendige registreringer vil bli foretatt av leder Jon Birger Eldevik.
Oppretting av konto vil bli foretatt av økonomiansvarlig Elin Bøhmer.
Innhenting av domene og klargjøring av nettsider og logo vil bli foretatt av
styremedlem Tom Egil Hammer.

Sak 7. Kunngjøring av foreningens eksistens.
Foreningen vil bli kunngjort via nettsider torsdag 08.10.15 kl. 17.00.
Medlemskap blir tilbudt alle som ønsker å støtte vårt arbeid i henhold til
målsetninger.

Alle i Nakkeforbundets styre har signeringsrett.

