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Referat fra årsmøte i IAP  
Litteraturhuset i Oslo 8.5.2015   
 

  

 Velkommen ved styreleder Tori Mauseth 
 Valg av ordstyrer og referent 

An-Magritt Aanonsen valgt til ordstyrer og Astri Vannebo valgt til referent. 
 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjennes.  
 Dagsorden 

Etter forslag fra ordstyrer, ble de store sakene besluttet flyttet fram – før valg av nytt styre. 
 

1. IAPs årsberetning for 2014 
IAPs leder Tori Mauseth leste årsberetningen, og denne ble godkjent.  

Styrets sammensetning for 2014–2015 
Tori Mauseth, leder 
Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig 
Vibeke Silseth, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
Hanne Netland Simonsen, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksen I programmet 
Dimitrij Samoilow, styremedlem, representant for Voksen II programmet 
Wenke Gulbrandsen, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
Geir Kalstad, styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
Geir Løkling, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
Per Eriksen, styremedlem, representant for Agora    

2. Regnskap  
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum gikk gjennom årsregnskapet for 2014, som 
viste at driften av IAP går med et underskudd på kr 110 282. Dette grunnet redusert støtte fra 
Helsedirektoratet 2014.  
Vedtak: Regnskapet ble godkjent. 

3. Budsjett 
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum gikk gjennom budsjettet for 2015, med en 
framlagt ramme på kr 8 575 000. Enkelte endringer er kommet til etter at årsmøtepapirene ble 
utsendt, deriblant økning i husleie – IAP flytter fra Smedgata 1. august – samt at vi nå vet at 
bevilgningen fra Helsedirektoratet blir på kr 1 100 000. 
Vedtak: Budsjettet tas til etterretning.  
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4. Én faggruppe for voksenprogrammet 
 Styreleder Tori Mauseth informerte om et ønske og et forslag om å slå sammen de to 
 faggruppene for voksenprogrammet til én faggruppe.  

Vedtak: Tatt til orientering. 
5. Brukermedvirkning i IAP 

Nestleder Lene Chr Holum presenterte det arbeidet som en arbeidsgruppe – bestående av 
henne selv, Wenche Fjeldstad og Aina Frydenlund – har arbeidet med siden sist årsmøte. Det 
ble lagt frem til avstemning hvorvidt IAP skal si ja til brukermedvirkning og i hvilken form.   
Vedtak: Årsmøtet sier enstemmig ja til å innføre brukermedvirkning på systemnivå i IAP 
som organisasjon. Styret inviteres til å prøve ut ulike modeller; representanter i styret, 
faggruppene eller som en referansegruppe. Resultatet presenteres på årsmøtet 2015, og 
valg av modell legges fram for behandling på årsmøtet 2016.   

6. IAPs faglige plattform 
Styreleder Tori Mauseth innledet til debatt om IAPs faglige plattform. Saksframlegget 
inviterte til avstemning i to runder 1) Ja eller nei til styrets framlegg 2) Ja eller nei til et 
tillegg, fremmet av IAP-medlem Odd Arne Tjersland. 
Vedtak: Styrets forslag til revidert faglig plattform ble enstemmig vedtatt. Et flertall gikk 
inn for at det arbeides videre med et supplement til plattformen, med utgangspunkt i det 
framlagte forslaget fra Tjersland, men med formuleringer som ikke vil virke ekskluderende 
på grupper som naturlig hører hjemme i IAP, samtidig som supplementet kan trekke fram 
eksempler på saker og utviklingstrekk hvor IAP bør være til stede i samfunnsdebatten. 
Forslag til supplement til plattformen legges fram for avstemning på årsmøtet 2016. 

7. Valg av nytt styre 
Valgkomiteen ved Nina Lang og Margrethe Brekke la fram sin innstilling.  
Valgkomiteens innstilling til IAPs styre 2015–2016 
Tori Mauseth, styreleder  
Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig (tok gjenvalg) 
Hanne Netland Simonsen, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammene 
 Vara: Vibeke Silseth, for Barne- og ungdomsprogrammene 
Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksenprogrammene (tok gjenvalg) 
 Vara: Voksenprogrammene velger selv vararepresentant for Wenche Fjeldstad 
Wenke Gulbrandsen, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
Inger-Margrete Svendsen (ny), styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
Geir Løkling, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
Per Eriksen, styremedlem, representant for Agora (utnevnes av Agora-komiteen) 

Vedtak: Styret enstemmig valgt. 
 
 

Oslo, 12. mai 2015 
 
 

Tori Mauseth    Astri Vannebo 
Tori Mauseth (styreleder)         Astri Vannebo (referent) 

 


