
Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 22. april 2022 
 

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, Birte Helene Moen, Mariann Stoltenberg Lind, 
Birgitte Harris, Greta Garnes (vara for Ingrid Viken), Veronica Balseth 
 
Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum 
 
Forfall: Sølvi Heitmann Korsvik og Bente Godtlibsen 
 
Tid: Fredag 22. april 2022 kl. 11-16 

 
Sted: Lily Country Club, Kløfta 
 
 
Sak 30/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Kommentar 
Referatet fra hovedstyremøtet 5. mars 2022 er godkjent pr. e-post og lagt ut på hjemmesiden. 
 
Vedtak 
Innkalling og dagsorden ble vedtatt. 

 
 
Sak 31/22 Regnskap for første kvartal 2022 
Kommentar 
Kari Bøyum gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål. Resultatregnskapet viser driftsinntekter på 
kr 3 175 950 (før kontingent er ført som inntekt) og driftskostnader på  
kr 2 99 037. Resultat etter finansposter viser et overskudd på kr 177 132.  
Eiendeler kr 35 697 907, gjeld kr 6 007 947 og egenkapital kr 29 689 960 pr. 31.03.22. 
 
Vedtak 
Regnskapet for første kvartal 2022 ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 32/22 Tildeling av driftstilskudd 2022 
Kommentar 
Ellen og Bente fra Hovedstyret og Vivian og Kari fra sekretariatet hadde møte i 
fordelingsutvalget 6. april og gikk gjennom søknadene om driftstilskudd fra lokalforeningene. 
Mange av søknadene tilfredsstilte ikke kriteriene for å få tilskudd fordi flere lokalforeninger 
har mer midler til rådighet enn til ett års drift etter to år med redusert aktivitet pga 
pandemien. Fordelingsutvalget hadde likevel foreslått å gi en minstesum til alle som har søkt. 
Forslag til tildelinger utgjør til sammen kr 345 000. 
 
Vedtak 
Hovedstyret vedtok samlet driftstilskudd på kr 345 000 i tråd med fordelingsutvalgets forslag. 
 
 
Sak 33/22 Forberedelser til landsmøtet 
Kommentar 
Hovedstyret ble avholdt dagen før landsmøtet. Styret gikk gjennom dagsorden for landsmøtet  
sammen med Rune Aale-Hansen, styrets forslag til ordstyrer. 
 
 
Sak 34/22 Daglig leder og styreleder orienterer 
Kommentar 
Saken gikk ut. 
 
 



 

   
 
 

 

    
 

 


