Referat fra årsmøte Samisk legeforening 4. mars 2015 i Karasjok.
Sak 1. Innkalling til årsmøtet ble godkjent av fremmøtte.
De fremmøtte var: Frode Boyne, Egil Utsi, Ilona Sipilä, Knut Johnsen, Arnhild Somby, Inga Maija Sara, Cecile
Javo, Ole Mathis Hetta, Ragnhild Steen.
Sak 2. Arnhild Somby valgt til ordstyrer og Ragnhild Steen referent.
Sak 3. Årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent med en merknad om at SDS var i møte med helseministeren og Stortingets helse- og
sosial komité sammen med Karasjok kommune i 27.-28 mars 2014.
Det ble kommentert at web siden skal bli redigert av en fagperson som leies inn.
Det er for tiden 72 medlemmer hvorav 16 studentmedlemmer.
Sak 4. Regnskap og budsjett.
Regnskap og budsjett er godkjent. Regnskap for helseseminaret / studentseminaret leveres til Sametinget
spesielt for å dokumentere bruk av midler som er gitt/gis ved avslutning av regnskapet.
Styret bes sette opp et budsjett for 2015.
Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent. Forslag om øket kontingent falt avvist av årsmøtet.
Sak 6. Valg av styremedlemmer.
Knut Johnsen, Maret Lajla Nedrejord, Inga Maija Sara var på valg.
Frøydis Nystad Nilsen, varamedlem var på valg.
Knut Johnsen sto på valg og er villig til å fortsette.
Marit Laila Nedrejord er ferdig lege og fortsetter i styret som vanlig styremedlem.
Tuva Svendsen er 2. års student og er studentmedlem i styret.
Inga Maija Sara velges som varamedlem i styret.
Alle valgt ved akklamasjon.
Sak 7. Vedrørende salg av hyttetomt i Skoganvarre.
Leder sender ut en mail til medlemmer om at hyttetomten skal selges. De som er interessert oppfordres til å
sende inn et bud på tomten i lukket konvolutt til Leder. Samlet styre skal stå for åpningen av
tilbudskonvolutter.
Styret ved leder får fullmakt av årsmøtet til å inngå en avtale om salg og signere på vegne av SDS.
Sak 8. Evt.
For informasjon:
Styret skal revidere lover for SDS og lage utkast som sendes medlemmene før neste årsmøte.
Inga Maija Sara kan gjerne være med i gruppe sammen med Elle Marija Heatta og Ina Marija Javo om samisk
informasjon om Parkinson sykdommen i samarbeid med Parkinsonforeningen.
Arrangementskomiteen jobber med neste års studentseminar og seminar om samisk helseforskning.

