Referat fra generalforsamling i Norsk forening for pedodonti (NFP)
Dato: 20.10.2016
Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg
Til stede: 20 pers
Sak 1, godkjenning av innkalling. Valg av ordstyrer og referent.
Innkalling godkjent uten merknader. Leder for NFP, Anvor Rossow valgt til ordstyrer. Sekretær i NFP,
Arne Jacobsen valgt til referent.
Sak 2, Behandling av årsberetning og regnskap.
Leder, Anvor Rossow, leste opp årsberetning (som også forelå skriftlig og på storskjerm). Denne ble
godkjent uten kommentarer. Kasserer, Johanne Bye, la frem regnskap. Regnskapet er gjennomgått
og godkjent av revisorer, Agnes del Toro og Rønnaug Sæves. Regnskapet for 2015 hadde et positivt
resultat på 38 341,20. Seminaret i 2015 gav et overskudd på 119 494,50. Som vanlig er regnskapet for
seminaret «årsuavhengig», da kostnadene stort sett påløper det året seminaret arrangeres, mens
inntektene går via konferansebyrå og utbetales etter nyttår. Ved en feil ble det ikke overført renter
fra Toveruds fond (3316,28) til driftskonto. Dette har imidlertid ikke medført mindre utbetalt støtte
til de som har fått innvilget støtte fra Toveruds fond, da styret besluttet at dette skulle belastes
driftskonto i stedet.
Det ble bemerket at man kunne ønske seg en spesifisering av hva som lå under de ulike postene på
utgiftssiden. Særlig ønske om en spesifikasjon av hva som menes med «reisebidrag1» og hvilke
posteringer som sorterer under «diverse2». Ønske om at dette presenteres i fotnoter i fremtidige
regnskap. Regnskapet ble godkjent.
Sak 3, fastsetting av kontingent for 2017.
Kontingenten foreslås uendret på 200,- også for 2017. Forslag godkjent.
Sak 4, Andre saker.
Ingen saker innkommet.
Sak 5, valg.
Det skulle velges 2 revisorer og 2 medlemmer i valgkomite. Følgende ble valgt
Revisor:

Rønnaug Sæves 2 år (gjenvalg)
Agnes Del Toro 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:

Reidun Agnalt 2 år (gjenvalg)
Anne Vonen 2 år (gjenvalg)
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1)

Som beskrevet over er renteinntektene fra Toveruds fond relativt beskjedne. Samtidig går NFP- seminarene med
overskudd. Det er tidligere fattet generalforsamlingsvedtak om at 20% av evt overskudd fra foregående års
seminar kan utdeles som såkalt «reisebidrag» etter søknad fra NFP’s medlemmer. For enkelhets skyld er dette

2)

reisebidraget og renteinntektene fra Toveruds fond samlet i en pott man kan søke støtte fra. Man leverer en
søknad og alle søknadene behandles under ett (retningslinjene nedfelt i statuttene til Toveruds fond ligger til
grunn for all utbetaling av støtte fra denne potten). Det er denne potten (summen av 20% seminaroverskudd og
renter fra Toveruds-fond) som er utgiftsført i posten «reisebidrag».
Posten «diverse» inneholder alle andre kostnader foreningen har. Herunder blant annet dekning av utgifter til
counsellor i EAPD, reiseutgifter i.f.m styremøter, porto, domene, kontorkostnader+++. (Counsellor er Norges
representant i «rådet» i den Europeiske pedodontiforeningen (European Academy of Peadiatric Dentistry)). Selv
om det under «diverse- posten» også kan være kan være dekning av reiserutgifter, er «reisebidrag»- posten
forbeholdt støtte etter søknad slik som beskrevet i note 1.

