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Ung Kreft Landsmøte 

 

Startdato: 21.11.2020 

Sluttdato: 21.11.2020 

 

Beskrivelse 

Styreleder Roy Aleksander Farstad ønsker velkommen og erklærer Ung Kreft Landsmøte 
2020 for åpnet. Siden det gjennomføres digitalt blir det ikke avholdt lystenning, men det blir 
stille stund for å minnes de som har gått bort det siste året.  

  

SAK: 01 Innkallingens lovlighet 
 
Saksopplysning: 
Ifølge Ung Kreft sine vedtekter skal innkallingen til Landsmøte skje skriftlig innen åtte ukers 
varsel. I 2020 vil dette si at innkallingen måtte sendes ut innen 26. september 2020. 
Innkallingen ble i år sendt ut 07. september 2020. 

Forslag: Hovedstyret sitt forslag til vedtak er at Landsmøte godkjenner innkallingen. 

Status: Vedtatt 

Saken ble ikke stemt over i GoPlenum. Ordstyrer ba deltakerne tegne seg til ordet i 
GoPlenum dersom de hadde kommentarer til saken. Ingen tegnet seg, og saken ble dermed 
ansett som vedtatt. 

 

SAK: 02 Konstituering  
 

Saksopplysning: 
Hovedstyret innstilte overfor Landsmøtet følgende forslag til vedtak under konstitueringen: 
 

ORDSTYRER  
Forslag til vedtak: Mads Andreassen 
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Vedtak:  
Mads Andreassen ble valgt 

Saken ble ikke stemt over i GoPlenum. Ordstyrer ba deltakerne tegne seg til ordet i 
GoPlenum dersom de hadde kommentarer til saken. Ingen tegnet seg, og saken ble dermed 
ansett som vedtatt. 

Mads Andreassen overtok ordet herfra. 

 
SEKRETÆRER I GOPLENUM/ REFERENTER  
Forslag til vedtak: Heidi Engelkor og Martine Kvarstein 
 

Vedtak: 
Heidi og Matrine ble valgt  
Saken ble ikke stemt over i GoPlenum. Ordstyrer ba deltakerne tegne seg til ordet i 
GoPlenum dersom de hadde kommentarer til saken. Ingen tegnet seg, og saken ble dermed 
ansett som vedtatt. 

 

TELLEKORPS  
Ingen innstilling. Ivaretas av GoPlenum. 

 

PROTOKOLLKOMITÉ  
Forslag til vedtak: I tillegg til styreleder velges to frivillige. Roy Aleksander Farstad.  

Vedtak: 
I tillegg til styreleder Roy Aleksander Farstad velges to frivillige. Det er tradisjon at 
avtroppende og påtroppende styreleder underskriver protokollen, sammen med en frivillig. 
Det foreslås at Cathrine Stølan Sundset fra Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark er den 
tredje som underskriver protokollen. 

Status: Vedtatt 

Saken ble ikke stemt over i GoPlenum. Ordstyrer ba deltakerne tegne seg til ordet i 
GoPlenum dersom de hadde kommentarer til saken. Ingen tegnet seg, og saken ble dermed 
ansett som vedtatt. 

 

SAK: 03 Godkjenning av saksliste og forretningsorden 
Forslag: Hovedstyret sitt forslag til vedtak er at Landsmøtet godkjenner forretningsorden. 
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Vedtak: Hovedstyrets forslag til forretningsorden vedtatt 

Saken ble ikke stemt over i GoPlenum. Ordstyrer ba deltakerne tegne seg til ordet i 
GoPlenum dersom de hadde kommentarer til saken. Ingen tegnet seg, og saken ble dermed 
ansett som vedtatt.  

 

SAK: 04 Valg av hovedstyre, etikk- og kontrollkomité og 
valgkomité 
Saksopplysning: 
Innstillingen fra valgkomiteen ble presentert tidlig lørdag. Valget av kandidatene ble fortatt 
på slutten av dagen. Personvalg ble foretatt via GoPlenum og vedtatt med alminnelig 
flertall. 

Valgkomiteens bemerkninger: I sittende periode har det vært et sterkt Hovedstyre, og 
valgkomiteen ble dermed glad når flere kandidater ønsket å stille til gjenvalg. Det har vært 
en krevende tid etter virusutbruddet, og valgkomiteen ser gjerne at Hovedstyret får 
muligheten til å følge opp de planer som har måtte vente denne våren. I tillegg har vi fått to 
nye kandidater som ønsker å prøve seg, Henriette og Emely, noe som vi håper kan gi 
verdifulle friske blikk og innspill. 

Når det gjelder Etikk- og Kontrollkomiteen har valgkomiteen kommet i kontakt med Astrid 
Mæhle som er utdannet jurist, og som ønsket å bidra med sin kompetanse for Ung Kreft. 
Dette ser valgkomiteen som svært positivt, og mener hun kan være et godt tilskudd til 
komiteen. Astrid hadde ikke mulighet til å delta under Landsmøtet, og presentasjon ligger 
dermed under: 

«Hvem er jeg og hvorfor stiller jeg til valg? Jeg heter Astrid og er 25 år og bor i Sandvika like 
utenfor Oslo. Jeg har en stund prøvd å finne ut hva jeg ønsker å bidra med i Ung Kreft, og 
ble derfor glad da jeg så at det var en ledig plass i etikk- og kontrollkomiteen! Som jurist er 
jeg litt over middels opptatt av rett og galt og etiske problemstillinger, og tror derfor dette 
vervet er midt i blinken for meg! Jeg er veldig nysgjerrig på å lære mer om organisasjonen, 
og håper på å bli kjent med flere hyggelige mennesker i Ung Kreft!» 

Medlemmer av hovedstyret som ikke står på valg:  
Raymond Hovland (ordinært styremedlem), valgt til 2021  
Ingrid Bakke (ordinært styremedlem), valgt til 2021  
Lynni Tran (ordinært styremedlem), valgt til 2021 

 

Til ekstra saksopplysning velges ikke kandidatene for fullt 2 år da Landsmøte 2020 ble 
avholdt i november og ikke april, som vi vanligvis gjør. Det vil si at kandidatene velges inn og 
skal sitte til tillitsvalgtkonferansen 2021 eller landsmøte 2022. 
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Hovedstyre 
 
Leder  
 
Forslag: Asgeir Langberg, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer. 

 

Medlem 
 
Forslag: Erle-Andrea B. L. G. Kvam, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer.  

 

Medlem 
 
Forslag: Susanne Bergum, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 22 av 22 stemmer. 

 

1. vara  
 
Forslag: Henriette Emilie Østholm, velges for 1 år (Tillitsvalgkonferansen 2021) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer. 

 

2. vara  
 
Forslag: Emely Elisabeth Remme Wiland, velges for 1 år (Tillitsvalgkonferansen 2021) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer. 

 

3. vara  
 
Forslag: Hannah Louise Rosenquist, velges for 1 år (Tillitsvalgkonferansen 2021) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer.  
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Etikk- og kontrollkomiteen 
 
Medlem 
 
Forslag: Astrid Mæhle, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 22 av 22 stemmer.  

 

Valgkomiteen 
 
Leder 
 
Forslag: Roy Farstad, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer.  

 
Medlem  
 
Forslag: Helge Øvreness, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 22 av 22 stemmer. 

 

Medlem  
 
Forslag: Cathrine Sundset, velges for 2 år (Landsmøte 2022) 

Vedtak: Valgt inn, 23 av 23 stemmer. 

 

Vara  
Denne plassen sto åpen og ingen stilte til valg til denne. Plassen blir stående åpen og det er 
mulighet for å supplere valgkomiteen ved neste Tillitvalgtkonferanse eller Landsmøte. 

 

SAK: 05 Årsberetning for Ung Kreft 2018-2020 
Saksopplysning: 
Hovedstyret la frem årsberetningen for den siste Landsmøteperioden. Årsberetningen ble 
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sendt til delegatene per e-post sammen med sakslisten. Årsberetningen skal først og fremst 
orientere Landsmøtet om alt gjennomført arbeid i organisasjonen under dette hovedstyret. 
Årsberetningen skal være til orientering for hele organisasjonen, Ung Kreft sine medlemmer 
og til eksterne samarbeidspartnere. Landsmøtet vil måtte godkjenne beretningen ved 
simpelt flertall. 

SAK: 05.01 Årsrapport 2018-2019 
 
Forslag: Hovedstyret foreslår at Landsmøtet godkjenner årsrapporten 2018-2019. 

Vedtak: Landsmøte tar årsmeldingen til orientering. Vedtatt 15 av 15 stemmer. 

 

SAK: 05.02 Årsrapport 2019-2020  
 
Forslag: Hovedstyret foreslår at Landsmøtet godkjenner årsrapporten 2019-2020 

Vedtak: Landsmøte tar årsmeldingen til orientering. Vedtatt 16 av 16 stemmer. 

 
SAK: 05.03 Koronarapport 2020 

 
Forslag: Hovedstyret foreslår at Landsmøtet godkjenner koronarapporten 2020. 

Status: Fremmet  

 

Ble ikke stemt over siden det ikke er en offisiell rapport. 

 

SAK: 06 Årsregnskap 2018 
Saksopplysning:  
Årsregnskapet for 2018 ble presentert og gått igjennom av daglig leder.  
Vedtak: Årsregnskapet 2018 godkjennes, 16 av 16 stemmer. 

 

SAK: 07 Årsregnskap 2019 
Saksopplysning: 
Årsregnskapet for 2019 ble presentert og gått igjennom av daglig leder.  
Vedtak: Årsregnskapet 2019 godkjennes, 17 av 17 stemmer. 
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SAK: 08 Etikk- og kontrollkomiteens beretning 
Saksopplysning: 
Etikk- og kontrollkomiteens presenterte sin beretning.  
 
Forslag: Hovedstyret sitt forslag til vedtak er å godkjenne etikk- og kontrollkomiteens 
beretning. 

Vedtak: Landsmøte godkjente etikk- og kontrollkomiteens beretning, 23 av 23 stemmer. 

 

SAK: 09 Vedtekter 
 
SAK: 09.01 Endring §. 4 Medlemskap 

 
Punktet slik det står i dag:  

4.1. Medlemskategorier  

Kategori 1: Personer som har eller har hatt kreft og er mellom 15 og 35 år.  
Kategori 2: Nærstående og pårørende uansett alder. I tillegg personer som har eller har hatt 
kreft og er eldre enn 35 år.  
Kategori 3: Støttemedlemskap for helsepersonell og andre interesserte.  
Kategori 4: Støttemedlemskap for bedrifter og organisasjoner.  
Kategori 5: Æresmedlemskap. Gir ikke i seg selv organisatoriske rettigheter. 

 

Forslag til endring: 

 4.1. Medlemskategorier  

Kategori 1: Personer mellom 15 og 35 år som har / har hatt kreft.  
Kategori 2: Personer mellom 15 og 35 år som er pårørende eller etterlatte.  
Kategori 3: Personer over 35 år som har / har hatt kreft, er pårørende eller etterlatte.  
Kategori 4: Støttemedlemskap for helsepersonell og andre interesserte.  
Kategori 5: Støttemedlemskap for bedrifter og organisasjoner.  
Kategori 6: Æresmedlemskap. Gir ikke i seg selv organisatoriske rettigheter. 

 

Forslag: Hovedstyrets forslag til vedtak er å godkjenne endringene i paragraf 4.  

Vedtak: Vedtatt, 21 av 23 stemmer 
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FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslagsstiller: Delegat 26; Cathrine  Sundset 

Forslag: Kategori 3: Personer under 15 år og over 35 år som har/har hatt kreft, er pårørende 
eller etterlatte.  

Ordveksling mellom delegat 8, 26, 1, og 2 

Status:  Trukket  

 

SAK: 09.02 Nytt punkt §. 4 Medlemskap 
 
Begrunnelse:  
Det er urimelig at folk skal betale full medlemskontingent helt på slutten av året, og så få en 
ny faktura i januar. Vi tror vi kan få flere medlemmer i siste del av året ved å sette en 
redusert medlemskontingent fra 1.oktober. Opprinnelig punkt 4.2 blir flytte til 4.3 

Forslag til nytt punkt 4.2. Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert 
medlemskontingent inneværende år, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med 
innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av Landsmøte. 

 

Ordveksling delegat 26, 1 og 10 

Vedtak: Vedtatt, 20 av 20 stemmer. 
 

SAK: 10 Fastsetting av medlemskontingent 
 
Kontingenten slik den står i dag: 250 kr  

Forslag til ny medlemskontingent: 100 kr  

Redusert medlemskontingent etter 1. oktober: 50 kr 

 

Forslag: Hovedstyrets forslag til vedtak er at kontingenten endres i tråd med forslaget. 
Vedtektsendringen trer i kraft fra 01.01.2021. 

Ordveksling mellom delegat 7, 8, 26, 27, 1, 2, 32  

Vedtak: Vedtatt, 22 av 22 stemmer 
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SAK: 11 Valg av revisor 
 
Forslag: Hovedstyret foreslår at Landsmøtet vedtar å fortsette å bruke Moore Stephens som 
revisjonsselskap for Ung Kreft. 

Vedtak: Vedtatt, 21 av 22 stemmer.  

 

SAK: 12 Strategi- og handlingsplan 2020-2022 
 
Forslag: Hovedstyrets forslag til vedtak er å godkjenne handlings- og strategiplanen for 
2020-2022. 

Ordveksling mellom delegat 8, 1, 3 og 2 

Vedtak: Vedtatt, 23 av 23 stemmer 

 
 
 
 
 
Bemerkning:  
Styreleder og Sekreteriatet i Ung Kreft ble like etter Landsmøtet kontaktet av Etikk-og 
kontrollkomiteen med en bekymring om at Hovedstyrets varamedlemmer har hatt 
stemmerett i GoPlenum under Landsmøtet. Daglig leder, Annika Fallsen Huhtala, har 
undersøkt dette nærmere. Alle deltakere på Landsmøtet har blitt lagt inn i GoPlenum med 
riktige roller, men av en eller annen grunn fikk noen av de med talerett også mulighet til å 
avgi stemme på noen av sakene. Feilen har ingen effekt på resultatet, men det er likevel 
viktig å bemerke feilen som har skjedd. Vi velger å ikke røre tallene som står i protokollen fra 
GoPlenum. 
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