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Beslutningssak
REFERANSE :
Kommentar
Hovedstyret mottok en søknad fra styret i Under 45, 9. desember 2020, ved leder:
Heidi Cicilie Rønning om følgende forespørsel:
Søknad om utsettelse av landssamling og årsmøte for Brystkreftforeningen under 45
Vi i styret ønsker å utsette årsmøtet for vår forening som skulle vært avholdt september 2020.
dette da vi ser at en digital gjennomføring ikke vil være bra nok med tanke på deltagelse og
demokrati. Valgkomiteen har også ytret dette da de sliter litt med å skaffe gode kandidater til
de aktuelle vervene. Pga dette så ønsker vi å be om tillit fra medlemmene til å sitte til neste
landssamling som vi har tenkt gjennomført i februar 2022.
Endringene er gjort da vi ønsker at det neste styret skal være mere i samsvar med hoved
foreningen sitt landsmøte. Gjør vi det på denne måten får vi en kontinuitet og en god
overgang til disse endringene.
Covid har ført til at vi ikke har møttes så mye men vi tenker i 2021 styremøte i februar, juni og
september. Blir landssamlingen og årsmøtet i februar 2022 tenker vi også et styremøte i
januar 2022.
Håper på deres tillit og godkjenning av denne saken
Mvh
Heidi Rønning
Styreleder Brystkreftforeningen under 45
Hovedstyret tok opp til diskusjon forespørselen fra Under 45. Hovedstyret merker seg at det
er flere i styret som fyller 45 år i løpet av 2021. Hovedstyret ønsker å få på plass et nytt styre i
Under 45 så raskt som mulig, slik at det nye styret blant annet kan forberede en Landssamling
i januar 2022. Dette er en ønsket tilpasning til Brystkreftforeningens eget Landsmøte april
2022.

Hovedstyret ber styret i Under 45, leder av Valgkomiteen Under 45, Daglig leder og
sekretariatet møtes for en praktisk gjennomføring av valg av nytt styre Under 45.
Valget, med bruk av digitale løsninger, bør gjennomføres innen 1. mars 2021, dersom det ikke
er noen praktiske hinder for dette. Daglig leder og sekretariatet vil bistå gjennomføringen av
valget for nytt styre i Under 45.
Hovedstyret var enstemmig i beslutningen med unntak av Under 45 medlem: Veronica
Balseth, som meldte seg inhabil til behandling av saken.
Beslutning
Hovedstyret vil at det skal gjennomføres et digitalt valg for styret Under 45, så raskt som
mulig og ikke senere enn 1. mars 2021, dersom dette er praktisk mulig.

